
 

 
 
 

 

3ª Mostra de Artes para a Infância e Juventude 
Arena Carioca Abelardo Barbosa - Online 

 
 

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 3ª Mostra de Artes para Infância e Juventude da Arena               
Chacrinha - Edição Online.  
 
1. Do objeto:  
 
1.1 - Poderão participar do edital da 3ª Mostra de Artes para Infância e Juventude 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. Da realização:  
 
2.1 - Em virtude das condições restritivas de saúde pública devido a pandemia de Covid-19, a 3ª Mostra                  
de Artes para Infância e Juventude será realizada exclusivamente em formato online nos canais da               
Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha, de 06 a 29 de novembro de 2020, às sextas, sábados                 
e domingos. Os canais a serem utilizados serão oportuna e amplamente divulgados. 
 
 
3. Do formato 
 
3.1 - A 3ª Mostra de Artes para Infância e Juventude compreende uma Mostra Não-Competitiva de                
apresentações artísticas de diferentes linguagens que serão exibidas pela internet nas datas            
estabelecidas pelo evento. A Mostra contará também com debates e oficinas voltadas para o tema,               
também em formato online. 
 
3.2 - Poderão participar espetáculos de teatro, dança, circo, música, contação de histórias, desde que com                
temática voltada para o público infanto-juvenil e com duração entre 40 e 90 minutos.  
 
3.3 - Poderão ainda serem escritas propostas de ações formativas (oficinas) voltadas para o público               
infanto-juvenil, com 1 (uma) hora de duração, que serão exibidas também nos canais que serão               
oportunamente divulgados. 
 



 

 
 
 

3.4 - Todas as atividades deverão ser previamente gravadas pelas produções, sendo permitidas atividades              
inéditas ou não. 
 
 
4. Das inscrições 
 
4.1 - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através de formulário online disponível no site               
www.fetaerj.com, de 25 de setembro a 11 de outubro de 2020. Não serão aceitas inscrições após este                 
prazo.  
 
4.2 - Na Ficha de inscrição deverão ser incluídas 3 (três) fotos em alta resolução e link no Youtube                   
com o vídeo da apresentação ou da oficina na íntegra.  
 
4.2.1 - No momento da inscrição o vídeo poderá ser disponibilizado no youtube na opção “não listado”,                 
porém, se selecionado, deverá tornar público durante o período do Festival. 
 
4.3 - A inscrição será gratuita e aberta para grupos ou artistas independentes, sendo esses pessoa física ou                  
jurídica.  
 
4.4 - Cada proponente poderá inscrever quantos projetos desejar, incluindo propostas de ações             
formativas. Entretanto, para cada inscrição deverá ser preenchido um formulário diferente. 
  
4.5 - 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.  
 
 
5. Da seleção 
 
5.1 - Todo o material enviado será utilizado na seleção das propostas que participarão da Mostra 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.  

 
5.2 - O resultado será divulgado oportunamente no site da Fetaerj e/ou por email. 
 
5.3 - A proposta selecionada terá o prazo de 7 (sete) dias úteis para entrar em contato pelo e-mail                   
fetaerj.infancia@gmail.com e formalizar sua participação. 
 
 
6. Da ajuda de custo  
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6.1 - Todas as propostas selecionadas (apresentações ou oficinas) receberão uma ajuda de custo de R$                
300,00 (trezentos reais) por projeto selecionado.  
 
6.3 - O pagamento da ajuda de custo será feito mediante apresentação de recibo e repasse de verbas                  
da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. 
 
 
7. Disposições finais 
 
7.1 - 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. 
 
7.2 - 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. 
 
7.3 - 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. 
 
7.4 - O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste edital.  
 
7.5 - Quaisquer dúvidas sobre esse edital deverão ser encaminhadas para o email             
fetaerj.infancia@gmail.com. 
 
7.6 - Os casos omissos deste edital serão deliberados pela FETAERJ  
 

 
Pablo Rodrigues 

Presidente da FETAERJ 
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