
 

 

 
 

 

Cena Curta em Casa - 1º Festival de Esquetes Online 
 

EDITAL 
 
 

 

1º - Da Finalidade 

 

1.1 A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura e a FETAERJ - 
Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, através do projeto Chacrinha 
em Cena, cogestão artística da Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha,com o intuito 
de fomentar e incentivar a produção teatral no período de isolamento social provocado pela 
pandemia do covid-19, tornam público o presente Edital, que estabelece normas para 
participação no Cena Curta em Casa - 1º Festival de Esquetes Online. 
 

 

Art 2º - Do tema 

 

2.1 O Cena Curta em Casa - 1º Festival de Esquetes Online não faz distinção de temas, 
podendo este ser livre, com textos inéditos ou não e sem distinção quanto à linguagem cênica. 
 
 
 

Art 3º - Das cenas 

 

3.1 As cenas devem ter de 5 a 10 minutos, registradas no formato horizontal, com uma boa 

visibilidade e som audível. Quanto melhor a qualidade do vídeo, melhor será a apreciação de seu 

conteúdo por parte da Comissão Julgadora. 

 

3.1.2 As cenas deverão ser disponibilizadas na plataforma YouTube, contendo na descrição o 

seguinte texto: 

 
“Esta cena está participando do Cena Curta em Casa - 1º Festival de 
Esquetes Online. 

 

O Festival está sendo realizado através do Projeto Chacrinha em Cena, co-

gestão da Arena Carioca Abelardo Barbosa, com realização da Federação de 

Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro e patrocínio da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura. 

Para acompanhar o festival, acesse www.fetaerj.com” . 

http://www.fetaerj.com/


 

 

 

3.2 Os vídeos deverão ser produzidos e gravados nos próprios ambientes de isolamento social 

dos artistas. 

 

Art 4º - Das Inscrições 

 

4.1 Cada grupo ou artista poderá inscrever quantas cenas desejar, realizando cada inscrição 

separadamente em formulário próprio. Os trabalhos deverão ser inscritos exclusivamente pela 

internet, através do preenchimento de formulário online disponibilizado no site www.fetaerj.com

. 
 

4.2 Na inscrição será necessário informar os seguintes dados: 

 

a) Dados completos do esquete e do grupo  
b) Dados completos do representante;  
c) Sinopse do esquete;  
d) Link do YouTube com vídeo da apresentação;  
f) 2 (duas) Fotos do esquete, com os devidos créditos (arquivo JPG 300dpi);  
g) Comprovante de atuação no Estado do Rio de Janeiro. 
 

4.3 Este edital, assim como o link para a Ficha de Inscrição, estão disponíveis em 

www.fetaerj.com. 
 

4.4 Estão aptos a realizar inscrição qualquer grupo, representado por uma pessoa física ou 

jurídica, com atuação comprovada no Estado do Rio de Janeiro. 
 

4.4.1 O responsável pela inscrição deverá confirmar no formulário eletrônico que não há 

menores de 18 anos envolvidos no projeto. 

 

4.5 O responsável pela cena, deverá informar os limites de idade a que não se recomendem, 

seguindo os parâmetros estabelecidos no Manual de Classificação Indicativa do Ministério da 
 

Justiça, que está eletronicamente disponibilizado no site: https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/classificacao/manual-da-nova-classificacao-indicativa.p df 

 
 
 
 
 
 

 

Art 5º -Do Formato do Festival 

http://www.fetaerj.com/
http://www.fetaerj.com/
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/manual-da-nova-classificacao-indicativa.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/manual-da-nova-classificacao-indicativa.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/manual-da-nova-classificacao-indicativa.pdf


 

 

5.1 Todo o material enviado será utilizado na seleção dos esquetes que participarão do festival e 

será avaliado por profissionais da área teatral. Serão selecionados até 15 (quinze) esquetes que 

serão disponibilizados no site www.fetaerj.com e nas redes sociais da FETAERJ e da Arena 

Carioca Abelardo Barbosa – Chacrinha. 

 

5.2 As cenas classificadas serão submetidas à duas avaliações: Júri Popular, com votação aberta 

no site www.fetaerj.com, e Júri Técnico, formado por profissionais de notório saber. 
 

5.3 O resultado será divulgado ao vivo nas redes sociais da Fetaerj e da Arena Chacrinha. Os 

vencedores serão também comunicados através de e-mail e/ou telefone. 

 

 

Art. 6º - Das Disposições Gerais 

 

6.1 Ao concluírem as inscrições, os grupos devem estar cientes que estarão automaticamente 

cedendo, por tempo indeterminado, à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, à Secretaria 

Municipal de Cultura e à FETAERJ o uso de som e imagem da cena participante do festival. 

 

6.2 As cenas deverão ter entre 5 e 10 minutos de duração (com tolerância de 2 minutos), caso 

contrário, o esquete estará automaticamente, desclassificado. 

 

 

Art 7º - Dos Jurados 

 

7.1 Os jurados serão profissionais das artes cênicas, indicados pela produção do evento, cuja 

decisão é soberana e irrevogável. 

 

 

Art 8º - Da Premiação   

• 1º Lugar - Júri Técnico: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e troféu 

• 2º Lugar - Júri Técnico R$ 1.000,00 (mil reais) e troféu 

• 3º Lugar - Júri Técnico R$ 500,00 (quinhentos reais) e troféu 

•  Melhor Cena Curta - Júri Popular R$ 500,00 (quinhentos reais) e troféu 
 
 

 

Maiores informações: fetaerj.cenacurta @gmail.comou www.fetaerj.com. 

http://www.fetaerj.com/
http://www.fetaerj.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pablo Rodrigues 

 

Presidente da FETAERJ 
 
 
 
 

 

 Cronograma 

   

Etapa  Período 

Inscrição  De 09 a 17 de abril de 2020 

Divulgação dos 15 finalistas  Dia 20 de abril de 2020 

Votação online Júri Popular  De 20 a 27 de abril 

Resultado  Dia 29 de abril  


