
 

 
 
 

 

 
2ª Mostra de Teatro para Infância 

 
 

EDITAL 
 
 
A FETAERJ - Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, com patrocínio 
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, através do 
projeto Chacrinha Em Cena, torna público a presente chamada que selecionará artistas, grupos, 
cias e/ou coletivos artísticos, para participarem da 2ª Mostra de Teatro para Infância. 
 
1. Do Objeto:  
 
1.1. Poderão participar do edital “2ª Mostra de Teatro para Infância” projetos de 
desenvolvimento e difusão de produtos culturais e artísticos, voltados para o público infanto-
juvenil, propostos por pessoas físicas ou jurídicas, representando artistas ou grupos da área 
cultural. 
 
 
2. Realização:  
 
2.1. A “2ª Mostra de Teatro para Infância” será realizada na Arena Carioca Abelardo Barbosa 
- Chacrinha, de 08 a 11 de outubro de 2019, salvo motivo de força maior. Caso em que será 
amplamente divulgada a nova data.  
 
2.2. As apresentações acontecerão na Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha, no período da 
manhã e da tarde, voltadas principalmente para o público escolar. 
 

2.3. A Arena Abelardo Barbosa está localizada na rua Soldado Elizeu Hipólito ,138 – Pedra 
de Guaratiba , Rio de Janeiro–RJ . 

 
 
3. Das inscrições 
 
3.1. As inscrições serão exclusivamente online e estarão disponíveis através do site 
www.fetaerj.com, de 06 a 20 de setembro. Não serão aceitas inscrições após este prazo.   
 
3.2. A inscrição será gratuita e aberta a projetos de organizações, instituições com ou sem fins 
lucrativos, grupos formais e informais e pessoas físicas da área cultural.  



 

 
 
 

 

 
3.3.  Cada proponente poderá inscrever quantos projetos desejar.  
  
3.4 Não serão aceitas modificações no Projeto depois de concluída sua inscrição. Tampouco serão 
aceitas inscrições de Projetos que não se apresentem de acordo com os prazos e as exigências do 
presente edital.  
 
3.5. Os espetáculos deverão ter um mínimo de 30 minutos de duração e máximo de 60 minutos.  
 
3.6. Os espetáculos poderão ser de linguagem teatral, música, dança ou multilinguagens.  
 
3.7. Ao realizar a sua inscrição, o grupo se coloca disponível para participar da mostra em qualquer 
dia de sua realização. 
 
 
4. Da seleção 
 
4.1. Todo o material enviado será utilizado na seleção dos espetáculos que participarão do festival 
e será avaliado por profissionais da área teatral de acordo com os seguintes critérios: 
 

a) Relevância artística 
b) Histórico do Grupo 
c) Viabilidade de realização.  

 
4.2. O resultado será divulgado no site da Fetaerj, seguindo o cronograma em anexo a esse edital. 
 
4.3. O grupo que tenha seu projeto selecionado terá o prazo de sete dias úteis para entrar em contato 
por e-mail fetaerj.infancia@gmail.com e formalizar sua participação. 
 
4.4. Serão selecionados 8 espetáculos para compor a grade da Mostra.  
 
 
5. Do apoio financeiro  
 
5.1. O grupo que tiver seu projeto selecionado receberá uma ajuda de custo de R$1.000,00 (um 
mil reais) por apresentação.   
5.2. O pagamento da ajuda de custo será feita em até 30 dias após a apresentação, mediante 
apresentação de nota fiscal.  
 
 



 

 
 
 

 

6. Disposições finais 
 
6.1. As logomarcas e a menção à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de 
Cultura, FETAERJ - Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro e Chacrinha 
em Cena, deverão ser inseridas em todas as peças de divulgação, inclusive nos releases distribuídos 
à imprensa, citadas em entrevistas concedidas pelo elenco e equipe do projeto, de forma 
padronizada previamente estabelecida e formalizada com a produção da FETAERJ. 
 
6.2. Os projetos, documentos e declarações encaminhados são de exclusiva responsabilidade do 
participante, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal para a Fetaerj, 
especialmente quanto aos direitos autorais e encargos trabalhistas. 
 
6.3. A liberação do direito autoral sobre o texto bem como as demais liberações referentes aos 
direitos de imagem, músicas, etc, utilizadas nos espetáculos, ficarão a cargo do proponente 
responsável pelo grupo. 
 
6.4. O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste edital.  
 
6.5. Esclarecimentos sobre o presente edital serão prestados pela Fetaerj. As questões deverão ser 
enviadas para fetaerj.infancia@gmail.com. 
 
6.6. Os casos omissos serão dirimidos pela FETAERJ.  
 
 
 
 

 
Pablo Rodrigues 

Presidente da FETAERJ 


