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“5º FESTIVAL DE ANIMAÇÃO E ARTE” 

 
    

1. Regulamento da Competição Estudantil do Teatro - 
 
1.0 – Podem participar do 5º Festival de Animação e Arte alunos de escolas 
públicas e particulares que assinarem o acordo Proposto.  
 Os grupos convidados não poderão participar da competição.  

 
1.1 – Os alunos e/ou escolas interessadas em participar do 5º Festival de 
Animação e Arte devem entregar suas inscrições no SPAI (Antiga Casa da 
Cultura), até o dia 20 de Fevereiro de 2015.  
 
1.2 – Só podem participar alunos devidamente inscritos em suas respectivas 
escolas.  
 
1.3 – Para a inscrição no 5º Festival de Animação e Arte devem ser observados os 
seguintes critérios:  
 É obrigatório o preenchimento da ficha técnica.  

 Não haverá modificações nos dados constantes do formulário de inscrição após 
o seu recebimento.  
 
1.4 – O responsável pelo espetáculo deve entregar os itens relacionados:  
a) Uma cópia do texto ou roteiro.  
b) Sinopse do trabalho.  
c) Plano de montagem indicando o tipo de espaço pretendido, dimensões mínimas 
de palco ou espaço alternativo, mapas de iluminação, de sonorização, de palco e 
tempo de montagem do cenário.  
d) Autorização dos pais/responsáveis ou judicial.  
 
1.5 - O tema do texto será livre.  
 
1.6 – Não são aceitas inscrições que não contenham todos os itens obrigatórios 
solicitados. Podem ser entregues materiais complementares (caso existam):  
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DO JULGAMENTO  
2.0 – Serão avaliados os melhores espetáculos e as melhores interpretações.  
 
2.1 – O julgamento dos melhores espetáculos, melhor ator e melhor atriz serão 
feitas por um júri de acordo com a determinação da Comissão Organizadora.  
 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
3.0 – São critérios de avaliação para espetáculos:  
a) Concepção cênica;  
b) Dramaturgia;  
c) Interpretação;  
d) Figurino;  
e) Cenário;  
f) Iluminação;  
g) Sonoplastia;  
4.1 São critérios de avaliação para atores e atrizes:  
a) Composição do personagem;  
c) Interpretação;  
d) Voz;  

A nota máxima de cada quesito é de 10 (dez) pontos, tendo uma nota mínima de 
8 (oito) pontos.  

As notas poderão ser distribuídas em quartos (0,25; 0,50 e 0,75).  
 
DAS APRESENTAÇÕES E HORÁRIOS  
4.0 – As apresentações dos espetáculos ocorrerão a partir das 19h30min.  
 
4.1 – Compete à Comissão Organizadora determinar a data e horário das 
apresentações e notificar os responsáveis pessoalmente.  
 
4.2 – As apresentações devem, impreterivelmente, cumprir todos os horários 
estabelecidos.  
 
4.3 – As portas do teatro serão abertas 20 minutos antes do horário da 
apresentação, sendo tolerado o atraso de somente 10 minutos para o início da 
sessão.  
4.4 – Os espaços das apresentações serão os mesmos.  



Endereço: Rua das Flores, nº 803, centro, Capelinha MG / Cel: (33) 9128-3542 / Site:  grupodeteatroanimart.wordpress.com 

Havendo a necessidade de apresentação em local diferente, o mesmo será 
julgado pela Comissão Organizadora, e repassada para os responsáveis com 
antecedência.  
 
4.5 – Os ingressos das apresentações serão distribuídos de acordo com a 
determinação da Comissão Organizadora.  
 
4.6 – As apresentações terão o tempo limite de 1 hora.  
 
4.7 – O tempo mínimo para as apresentações será de 15 (quinze) minutos.  
 
DA PREMIAÇÃO  
5.0 – Dos trabalhos selecionados serão premiados com troféus: Melhores 
Espetáculos, melhor ator, melhor atriz e melhor professor (diretor) de teatro.  
 
5.1- Todos os participantes (devidamente inscritos) das escolas selecionados 
recebem certificado de participação.  
 
DAS DESPESAS  
6.0 – Serão oferecidas pelo Grupo de Teatro Anim’Art apoio para montagem dos 
espetáculos através da comissão de Teatro (Atores do Grupo de Teatro de 
Capelinha Anim’Art), além do local de apresentação.  
 
COMISSÃO DO TEATRO  
7.0 – É de função da comissão do teatro ajudar na escolha dos atores, figurino, 
sonoplastia, iluminação, local de ensaio, oficinas de teatro, montagem e direção 
dos espetáculos.  
 
7.1 – A comissão do teatro não poderá participar da apresentação do espetáculo 
(como ator ou atriz).  
 
 
DAS OFICINAS  
8.0- Durante o 5º Festival de Animação e Arte serão realizadas oficinas na área de 
artes cênicas, ofertadas gratuitamente pela comissão organizadora.  
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
9.0 – Nenhum representante de escola fará parte da Comissão Organizadora e/ou 
do Júri.  
 
9.1- A Comissão Organizadora do 5º Festival de Animação e Arte disponibilizará 
o equipamento técnico (luz e som).  
 
9.2 – Qualquer outro equipamento que venha a ser utilizado é de inteira 
responsabilidade dos responsáveis pela apresentação (Comissão de teatro) e 
devem ser previamente autorizado pela Comissão Organizadora.  
 
9.3 – É do Grupo de Teatro de Capelinha Anim’Art o direito de registro de 
imagens, textos e vídeos das apresentações, para arquivo e divulgação do evento, 
sem exclusividade.  
 
9.4 – A decisão da Comissão Julgadora é soberana e isenta de qualquer 
interferência, não cabendo qualquer espécie de recurso pelos participantes.  
 
9.5 – Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora.  
 
9.6 – A inscrição no 5º Festival de Animação e Arte implicam na plena aceitação 
de todos os itens deste Regulamento. 
 
 

Reginaldo Rodrigues Azevedo 
Presidente Grupo de Teatro de Capelinha Anim’Art 

Capelinha - MG, 01 de Fevereiro de 2015. 


