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R E G U L A M E N T O  

 
 

Art. 1º - Dando cumprimento à Lei Municipal 6.072 de 26/10/2007, a Prefeitura do Município de 

Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural, juntamente com a Apite! (Associação 

Piracicabana de Teatro) e instituições parceiras realizam, no período de 29 de Outubro a 06 de 

novembro de 2011 o 6º FENTEPIRA (Festival Nacional de Teatro de Piracicaba), que será regido pelo 

presente Regulamento. 

Art. 2º - Será realizada uma Mostra Oficial com a participação de dez espetáculos teatrais, sendo sete 

espetáculos na categoria teatro adulto e três espetáculos na categoria teatro para crianças e 

adolescentes. 

 

OBJETIVOS: 

Art. 3º - O 6º FENTEPIRA tem como objetivo estimular a criação artística, a inovação criativa e a 

valorização da arte teatral, além de fomentar a discussão sobre o fazer teatral, garantindo que até 1/3 

(um terço) dos espetáculos apresentados na Mostra Oficial sejam de grupos de teatro reconhecidamente 

constituídos na cidade de Piracicaba. 

Parágrafo Único - Garantir a realização de oficinas, debates após todas as apresentações, rodas de 

conversas temáticas, entre outros espaços que possibilitem a troca, a (in)formação, a 

instrumentalização, a reflexão e o surgimento de novas ideias e técnicas. 

 

CATEGORIAS e INSCRIÇÕES: 

Da Mostra Oficial 

Art. 4º - Para a Mostra Oficial poderá se inscrever todo e qualquer grupo de teatro reconhecidamente 

constituído de qualquer cidade do país, com espetáculo teatral nas categorias: adulto, ou teatro para 

crianças e adolescentes, com no mínimo 40 (quarenta) minutos de duração total. Os grupos não poderão 
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inscrever novamente montagens que já foram selecionadas para a Mostra Oficial de qualquer uma das 

edições anteriores do FENTEPIRA.  

Parágrafo 1º - Cada grupo selecionado para a Mostra Oficial receberá uma ajuda de custo de acordo com 

as seguintes faixas de distância em relação à Piracicaba: 

Até 100 km receberá o valor de R$ 2.000,001 (dois mil reais) 

De 101 Km a 500 Km receberá o valor de R$ 3.000,001 (três mil reais) 

A partir de 501 Km receberá o valor de R$ R$ 4.000,001 (quatro mil reais) 

Os grupos selecionados para a Mostra Oficial terão direito a alimentação e, se necessário, à 

hospedagem.  

Parágrafo 2º - A seleção dos espetáculos de Piracicaba será feita através de uma Seletiva Municipal, que 

ocorrerá durante a realização do Pirateatrando 2011, realizado pela Apite! (Associação Piracicabana de 

Teatro), no período de 01 a 06 de Setembro de 2011. Os grupos de Piracicaba poderão optar por 

concorrer ou não à vaga para a Mostra Oficial, o que não impedirá a participação no Pirateatrando. 

Parágrafo 3º - Será composta uma Comissão Externa de Seleção dos inscritos (seletiva nacional e seletiva 

municipal) formada por 3 (três) profissionais das artes cênicas para selecionar os espetáculos da Seletiva 

Municipal (que optarem por concorrer) e da Seletiva Nacional. A Comissão de Seleção não estará 

presente nos espetáculos que optarem por não concorrer para a Seletiva Municipal.  

Parágrafo 4º - Os grupos inscritos para a Mostra Oficial devem ter no mínimo um ano de existência e um 

espetáculo já montado e encenado. A comprovação poderá ser feita através do clipping do grupo: 

matérias em jornais, programas de espetáculos, folders, cartazes etc (exigidos no Parágrafo 1º do Art. 

5º). Poderá haver confirmação do clipping.  

 

                                            
1 Valor sobre o qual incidem os descontos legais. 
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Das Inscrições 

Art. 5º - As inscrições para o 6º FENTEPIRA poderão ser feitas no período de 25 de Julho a 26 de Agosto 

de 2011, pessoalmente no Teatro Municipal “Dr. Losso Netto” ou via correio, valendo a data de 

postagem de origem, para o seguinte endereço:  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO CULTURAL 
Teatro Municipal “Dr. Losso Netto” 
6º FENTEPIRA   
 
Endereço: Rua Gomes Carneiro, 1.212  
CEP: 13419-165 – Centro – Piracicaba-SP 

Parágrafo 1º - Para a oficialização da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos 

encadernados: 

1. Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada pelo responsável do grupo ou produtor 

(anexo 1); 

2. Termo de Autorização da SBAT ou do próprio autor, reconhecida sua firma; 

3. 1 (uma) cópia da Ficha Técnica do espetáculo; 

4. 1 (uma) cópia da Sinopse do espetáculo, com máximo de 10 linhas;  

5. 1 (uma) cópia da Relação dos Personagens com os respectivos nomes dos atores (por ordem de 

aparecimento em cena); 

6. 1 (uma) cópia do texto; 

7. Três fotos do espetáculo inscrito, impressas, para apreciação da Comissão de Seleção; 

8. Breve histórico e currículo do grupo; 

9. Mapa de Luz; 

10. Mapa de Som; 

11. Material de divulgação: cartaz, programa, matérias e críticas jornalísticas publicadas sobre o 

espetáculo (se houver); 
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12. DVD com gravação recente do espetáculo, na íntegra, com o elenco que irá se apresentar; 

13. Três fotos do espetáculo inscrito, gravadas em CD, em alta resolução – mínimo de 300 DPIs, - 

para fins de divulgação (colocar os créditos junto ao título da foto); 

14. Proposta de ação paralela (descrito no artigo 8º deste regulamento). 

Parágrafo 2º - Os itens 01, 03, 04 e 05 deverão também ser gravados em CD em extensão .doc (Word). 

Parágrafo 3º - Os grupos que desejarem a devolução do material de inscrição deverão enviar junto com 

o projeto um envelope selado. Caso o grupo não envie o envelope, os materiais entregues para inscrição 

no 6º FENTEPIRA, independentemente de sua seleção, farão parte de arquivo e documentação do 

Festival. 

Parágrafo 4º - A organização do Festival não se responsabilizará por eventuais taxas da SBAT e/ou ECAD, 

como também todo e qualquer equipamento ou material de cena utilizado no espetáculo, sendo de 

única e exclusiva responsabilidade dos grupos participantes. 

 

ESPETÁCULOS CONVIDADOS, OFICINAS e ATIVIDADES PARALELAS: 

Art. 6º - O 6º FENTEPIRA contará com a participação de dois grupos/companhias teatrais convidados. 

Seus espetáculos serão apresentados nas ocasiões de abertura e encerramento do Festival. Também 

poderão ser convidados espetáculos para realizar apresentações em bairros da cidade (teatro de rua ou 

espaços alternativos) com o objetivo levar a arte teatral até populações que não frequentam os espaços 

tradicionalmente utilizados. Estas apresentações também servirão como forma de divulgação de toda a 

programação do Festival. Caberá a Comissão Organizadora receber as indicações e selecionar os 

espetáculos convidados. 

Art. 7º - Deverão ser realizadas oficinas durante o período de realização do Festival, com o objetivo de 

ampliar as experiências e vivências através do intercâmbio entre os grupos e capacitar os participantes 

na busca por novas linguagens e técnicas teatrais. Estas atividades estão abertas à participação de 

qualquer interessado, independentemente de ser integrante de grupo ou companhia de teatro, 

resguardados os limites estabelecidos pelo número de vagas disponíveis e capacidade do local de 

realização. 
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Parágrafo 1º - Serão conferidos certificados aos participantes das oficinas. 

Art. 8º - Ao se inscreverem os grupos deverão propor o desenvolvimento de atividades artístico-

culturais, tais como: performances, intervenções, esquetes, lançamento de livros, exposições, debates, 

exibição de vídeos, e outras. Essas atividades poderão ser incluídas pela Comissão Organizadora na 

programação do Festival. 

 

DEBATES: 

Art. 9º - O Festival terá uma Comissão Debatedora formada por profissionais das Artes Cênicas que entre 

suas funções está a de promover - ao final das apresentações de espetáculos da Mostra Oficial – uma 

discussão reflexiva em torno da obra de arte apresentada. 

Parágrafo 1º - As discussões com os grupos serão feitas sempre após a apresentação de cada espetáculo, 

serão abertas a participação do público e mediadas por representantes da Comissão Organizadora. 

Parágrafo 2º - A Comissão Debatedora também será responsável por fazer uma análise crítica por escrito 

aos grupos. As críticas feitas por esses profissionais poderão, ou não, ser publicadas em jornais locais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Art. 10º - Imediatamente após as apresentações os grupos deverão retirar o cenário do espetáculo e, se 

necessário, providenciar a limpeza do espaço. 

Art. 11º - Todo material cênico (cenários, figurinos, adereços) e pessoal técnico (contra-regra, 

operadores de som e/ou luz) são de inteira responsabilidade dos grupos, incluindo transporte e 

manuseio.  

Art. 12º - A remessa de inscrição para o 6º FENTEPIRA atesta a aceitação e a concordância aos termos 

deste regulamento. 

Art. 13º - A Comissão Organizadora não se obriga a divulgar os critérios da Comissão de Seleção. 
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Art. 14º - O não cumprimento deste regulamento ou a ausência do grupo para sua apresentação 

acarretará no impedimento de participação nas próximas duas edições deste Festival. 

Art. 15º - Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Organizadora do 6º FENTEPIRA. 

 

 

A Comissão Organizadora do 6º FENTEPIRA 


