
 
 
 

     42º FESTIVAL ESTADUAL DE TEATRO DA FETAERJ 
"PRÊMIO PASCHOALINO 2020" – FETAERJ 

ONLINE 
 

EDITAL 

 

Com o objetivo de intensificar o intercâmbio teatral aperfeiçoando e capacitando artistas e técnicos, estabelecendo um fórum de 

troca de experiências e discussão das diversas linguagens cênicas, a FETAERJ - Federação de Teatro Associativo do Estado do 

Rio de Janeiro - torna público o EDITAL do "42º Festival Estadual de Teatro Associativo do Rio de Janeiro - PRÊMIO 

PASCHOALINO 2020".  

Pela primeira vez na história, devido as condições de saúde pública causadas pela pandemia de Covid-19, esta edição do 

Prêmio Paschoalino acontecerá totalmente de forma remota, no período de 17 a 23 de agosto de 2020. Será uma experiência 

inédita, mas que será feita com o máximo possível de aproximação das condições de realização presencial. 

 

1. FORMATO 

 

 1.1) O Festival será uma Mostra Não-Competitiva onde poderão ser inscritos espetáculos inéditos ou não ou até mesmo 

que já tenham participado do Prêmio Paschoalino. A participação de espetáculos inéditos no Prêmio Paschoalino 2020 não 

impedirá a inscrição deste espetáculo em edições futuras do festival. 

 1.2) Os espetáculos serão exibidos em horários pré-definidos pela Diretoria Executiva da FETAERJ no site da instituição, 

através de links do YouTube fornecidos pelos próprios grupos. 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

Poderão participar desta edição os espetáculos selecionados através da INSCRIÇÃO dos grupos FILIADOS à FETAERJ, desde 

que EM DIA COM SUAS CONTRIBUIÇÕES (ANUIDADES) no ato da Inscrição. 

§ 1º: Participam indistintamente espetáculos de rua, de espaço fechado, bonecos, adulto ou infantil, independentemente de 

gênero, classificação, categoria, etc, obedecendo apenas ao critério de qualidade na realização e gravação. 

 § 2º: A Diretoria Executiva poderá, se julgar necessário, convidar espetáculos, independente de suas cidades de origem, a se 

apresentarem como CONVIDADOS, compondo a grade do evento, bem como criar MOSTRAS ESPECÌFICAS caso julgue 

adequado e pertinente ao evento. 

 § 3º: O ato da inscrição de espetáculos, NÃO GARANTE a participação dos mesmos no festival. Os trabalhos inscritos serão 

submetidos à curadoria, formada por profissionais ligados às Artes Cênicas, definidos pela Diretoria Executiva da FETAERJ, para 

seleção e conseqüente aprovação para apresentação no evento. 

 § 4º: Todos os direitos de transmissão dos espetáculos (texto, áudio e imagens) são de total responsabilidade do grupo, não 

cabendo à FETAERJ quaisquer ônus sobre estes. 

§ 5º: As inscrições deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE, através de formulário online, disponível em www.fetaerj.com 

IMPRETERIVELMENTE de 03 a 09 de agosto de 2020. Qualquer dúvida, basta entrar em contato pelo email 

premiopaschoalino2020@gmail.com 
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3 . FESTIVAL 

 

 3.1) Além da exibição dos espetáculos, também acontecerão outras atividades como palestras, oficinas formativas, 

debates, fóruns, ambientes de confraternização e o Congresso anual da FETAERJ. Para tal, serão utilizadas plataformas 

virtuais que serão divulgadas oportunamente pela Diretoria da FETAERJ . 

 3.2) Os espetáculos também serão assistidos por profissionais ligados às artes cênicas, que participarão da Oficina 

Integrada após a apresentação dos espetáculos. Os membros dos grupos selecionados para o festival têm o dever de participar 

da Oficina Integrada de seu espetáculo. 

§ único: A Oficina Integrada é uma proposta de discussão e avaliação do espetáculo, a ser realizada após a apresentação, 

com a participação do grupo, de debatedores, dos representantes e demais grupos credenciados 

 3.3) Será concedido por um júri especial, o troféu “PRÊMIO PASCHOALINO” Destaque de Melhor Espetáculo 

segundo o Movimento. O júri especial será formado por representantes de grupos filiados cadastrados e que tenham 

assistido, comprovadamente, a todos os espetáculos. A votação acontecerá também remotamente em formato a ser 

oportunamente informado pela Diretoria Executiva. Além do voto, os representantes dos grupos filiados habilitados tem o 

dever de enviar comentários construtivos acerca do espetáculo que serão encaminhados aos respectivos grupos. 

 3.4) Os grupos FILIADOS deverão enviar previamente a relação das pessoas a serem habilitadas a participar de todos 

os ambientes do Festival para aprovação prévia da Diretoria Executiva. Entretanto, os grupos deverão indicar, dentre os 

listados, os dois nomes que terão a dupla função de REPRESENTANTES e DELEGADOS durante o Festival. 

 3.5) Os espetáculos selecionados para o Prêmio Paschoalino 2020 serão comunicados por telefone ou e-mail e a 

listagem será postada em www.fetaerj.com. 

 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Diretoria Executiva da FETAERJ. 

 

As inscrições no 42º Festival Estadual de Teatro do Rio de Janeiro - "PRÊMIO PASCHOALINO 2020” implicam em plena 

aceitação deste edital, não cabendo recursos.  

 

PARA FILIAR-SE À FETAERJ: www.fetaerj.com 

 

 

 

 

______________________________ 

Pablo Marino Rodrigues 

PRESIDENTE da FETAERJ 


