
10º FESTIVAL FUNDAÇÃO DAS ARTES DE TEATRO ESTUDANTIL 

2021 

 

REGULAMENTO 

 

1. INSTITUIÇÃO E OBJETO  
 
 
1.1. A Fundação das Artes de São Caetano do Sul é uma instituição pública 
da Administração Indireta da Prefeitura de São Caetano do Sul ligada ao 
ensino, criação, gestão e pesquisa em cultura e arte, e que em 2021 completa 
53 anos de existência. A Escola de Teatro é voltada para a educação estética 
na linguagem cênica e oferece cursos de formação livre e técnica para 
interessados a partir dos sete anos de idade. 

1.2. O 10º FESTIVAL FUNDAÇÃO DAS ARTES DE TEATRO ESTUDANTIL  tem 
caráter não competitivo e é realizado pela Escola de Teatro da Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul, tendo os seguintes objetivos: 

- Fomentar o pensamento e a prática teatral de forma colaborativa e 
cooperativa;  

- Estimular o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os 
estudantes, professores e criadores do Ensino Formal; 

- Incentivar o desenvolvimento de espetáculos teatrais no meio estudantil; 

- Promover o intercâmbio cultural entre as cidades; 

- Proporcionar o diálogo entre participantes e profissionais das artes cênicas, 
por meio de debates e oficina de teatro. 

1.3. Nesta edição, o FESTIVAL oferece uma modalidade de participação: a 
Mostra de Cenas Curtas, que será realizada unicamente por meio 
REMOTO. 

 

2. MOSTRA DE CENAS CURTAS 

- Poderão participar da Mostra de Cenas Curtas do 10º FESTIVAL 
FUNDAÇÃO DAS ARTES DE TEATRO ESTUDANTIL grupos de teatro 
amadores, alunos de escolas de teatro, todas as Escolas Estaduais, 
Municipais e Particulares de Ensino Fundamental I e II, Médio e 



Técnico, Instituições e comunidade em geral, de qualquer localidade.  
Serão aceitos grupos provenientes de escolas de teatro (cursos livres 
e técnicos) e/ou do Ensino Superior. 

 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições para o 10º FESTIVAL FUNDAÇÃO DAS ARTES DE TEATRO 
ESTUDANTIL, na modalidade Mostra de Cenas Curtas, são gratuitas e deverão 
ser feitas no período de 15 de agosto a 15 de setembro de 2021. 

3.2.1. Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher o formulário 
disponível neste link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSH-
vBQLWAtIs84WOK4tu72_HB_zv66PWweM38zoNpPlWtHg/viewform?usp=sf_link 

com todas as informações solicitadas. 

- No formulário haverá um espaço para se colocar o link da plataforma 
YouTube, do vídeo de no máximo 06 minutos com o trabalho do grupo.  

Obs.: A Comissão Organizadora não se responsabiliza por quaisquer 
problemas técnicos no envio da inscrição. A inscrição para a Mostra de Cenas 
Curtas poderá ser cancelada pela organização do FESTIVAL quando não 
atender a todas as exigências estabelecidas por este edital. A inscrição não 
caracteriza participação no Festival. 

 

4. DIREITOS AUTORAIS 

Referente ao Direito Autoral, os participantes da Mostra de Cenas Curtas se 
responsabilizarão pelo conteúdo das cenas face à atuação dos órgãos da 
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais – SBAT e/ou Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição – ECAD. 

 

5. SELEÇÃO 

A seleção das cenas curtas será feita pela Comissão Organizadora do Festival, 
composta por profissionais capacitados na área da pedagogia do teatro. 

A divulgação das cenas curtas selecionadas será feita no dia 18 de setembro 
de 2021, no site da Fundação das Artes. 

Obs.: O resultado da seleção será irrecorrível e soberano. 



Os interessados poderão inscrever apenas uma cena curta de no máximo 
06 minutos. 

 

6. EXIBIÇÕES 

. As exibições da Mostra de Cenas Curtas do FESTIVAL serão 
realizadas nos dias 25 e 26 de setembro de 2021, das 18h às 20h e 
das 14h às 16h, respectivamente. 

. Poderão inscrever-se alunos de escolas de ensino regular, ou seja, alunos 
de todas as escolas estaduais, municipais e particulares de Ensino 
Fundamental l, ll e Médio; alunos de escolas de teatro (cursos livres e técnico) 
e interessados em geral. 

. As exibições acontecerão das 18h às 20h, no dia 25 (sábado) e das 14h 
às 16h, no dia 26 (domingo) de setembro de 2021; 

. Cada cena será exibida apenas em um dos dias da Mostra; 

. O dia da exibição de cada cena será divulgado junto com o resultado da 
seleção; 

. As cenas deverão ter duração máxima de 06 minutos; 
 
. O tempo-limite das cenas deverá ser respeitado, a fim de que a exibição 
de outras cenas não seja prejudicada;  
 
. Os participantes deverão estar disponíveis para a realização de um 
bate-papo ao final da exibição de todas as cenas, por meio da 
plataforma Zoom. Os links serão divulgados juntamente com o 
resultado da seleção. 

 

10. CALENDÁRIO DO FESTIVAL 

Período de inscrições: 15 de agosto a 15 de setembro de 2021. 

Divulgação das cenas selecionadas: 18 de setembro de 2021. 

Realização da Mostra de Cenas Curtas: 25 e 26 de setembro de 2021. 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Não haverá nenhum tipo de premiação em dinheiro aos grupos 
participantes do FESTIVAL. 

11.2 A inscrição do participante implica sua plena concordância e autorização 
com a utilização de nome, imagem e voz de todos os integrantes da cena, 



assim como autorização para uso de imagens da cena em materiais e 
atividades de divulgação do FESTIVAL. 

11.3 A simples inscrição no FESTIVAL implica aceitação e cumprimento das 
normas deste regulamento. 

11.4 Pontos não explicitados neste regulamento serão analisados e avaliados 
pela Comissão Organizadora do FESTIVAL. 

 

Dúvidas deverão ser encaminhadas à Comissão Organizadora, pelo e-mail  
teatroestudantil@fascsconectada.com.br  
 
 
A Comissão Organizadora. 
 
São Caetano do Sul, 14 de agosto de 2021. 
 


