Regulamento do IV SEARA TEATRAL
IV SEARA TEATRAL é a quarta edição do Festival de Teatro da Seara da Ciência,
órgão de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará. O evento
foi idealizado para fomentar o diálogo entre a ciência e a arte de modo a despertar a
importância da prática do teatro como ferramenta para melhoria do ensino de ciências em
escolas de Ensino Fundamental e Médio.
Com o festival, pretende-se estimular a inscrição de espetáculos que mesclem arte e
ciência, primando pelas áreas de saber relacionadas às Ciências Naturais e Exatas e suas
Tecnologias em seu conteúdo.
SÃO OBJETIVOS DO SEARA TEATRAL:
1. Promover e difundir a prática do Teatro Científico;
2. Estimular a curiosidade pela ciência, pela cultura e pela tecnologia;
3. Despertar o interesse científico de estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio;
4. Incentivar a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento;
5. Revelar novos talentos artísticos;
6. Despertar a criatividade cultural pelo diálogo arte e ciência.
QUEM PODE PARTICIPAR:
Poderão participar espetáculos teatrais de temática científica promovidos por escolas
públicas ou particulares do Ensino Fundamental e Médio ou de cursos livres de artes,
mediante inscrição no prazo determinado.
INSCRIÇÃO:
Período: 13 de setembro a 26 de outubro de 2018.
O Formulário de Inscrição, o Regulamento e Autorização de Uso de Imagem estarão
disponíveis no site <www.seara.ufc.br>. O grupo deverá preencher o formulário
disponibilizado pela página da Seara da Ciência e, em seguida, enviar o texto da
encenação para o e-mail <searateatral@gmail.com>.
Se um grupo desejar inscrever mais de um espetáculo, novo formulário deverá ser
preenchido.
COMISSÃO AVALIADORA
No evento, as peças serão avaliadas por uma comissão composta por três pessoas a serem
convidadas pela comissão organizadora do Seara Teatral, sendo seus integrantes
profissionais de áreas científicas e/ou profissionais das artes cênicas.
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Aos melhores espetáculos ou participantes de destaque, poderá ser outorgada Menção
Honrosa pela comissão de avaliação.
DISPOSIÇÕES GERAIS
IV SEARA TEATRAL é um festival de teatro de temática científica organizado pela
Seara da Ciência.
O local do evento será no seguinte endereço:
Seara da Ciência
Rua Doutor Abdênago, s/n – entrada principal do Campus do Pici da Universidade
Federal do Ceará, em Fortaleza. CEP 60 440 – 614; Fone: 85 3366 9245
IV SEARA TEATRAL acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2018 e a
programação será divulgada posteriormente após o período de inscrições.
As peças inscritas poderão ser inéditas ou não, podendo já ter sido publicadas ou já
apresentadas em eventos anteriores ou outros. A página da Seara da Ciência disponibiliza
diversos textos de Teatro Científico, que poderão ser montados na íntegra ou livremente
adaptados pelos grupos para apresentação, mantendo-se apenas a expressa citação do
roteiro original e seus respectivos autores.
Os critérios de seleção para as peças que farão parte da IV Seara Teatral serão
exclusivamente determinados a posteriori pela Comissão Organizadora do Festival.
Os critérios de seleção para as peças que farão parte do livro do IV Seara Teatral serão
exclusivamente determinados a posteriori pela Comissão Organizadora do Festival.
A divulgação dos espetáculos selecionados será feita diretamente através de e-mail para
o responsável que preencher e enviar o formulário de inscrição e também será publicada
pela página da Seara da Ciência (<www.seara.ufc.br>).
Os grupos selecionados e informados deverão confirmar a participação através de
resposta ao e-mail de informe do processo seletivo. O grupo que não confirmar sua
participação no prazo estipulado no e-mail poderá ser desclassificado e será chamado o
próximo grupo, na ordem de classificação estabelecida pela Comissão Organizadora.
Será de responsabilidade da Comissão Organizadora do Festival, sem ônus para os grupos
concorrentes, o local das apresentações e a divulgação do evento.
Cada grupo selecionado será responsável por providenciar o transporte do seu elenco até
o local do evento e o retorno após o evento.
Cada grupo será responsável pela indumentária do elenco, isentando a Comissão
Organizadora do festival de responsabilidade por qualquer dano que ocorra com cenários
e figurinos durante a realização do evento.
Cada grupo participante deverá trazer o material cênico necessário ao seu espetáculo,
responsabilizando-se pela sua retirada após a apresentação e, se necessário, pela
permanência do mesmo nas dependências da Seara da Ciência até o término dos trabalhos
no seu dia de apresentação.
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ATENÇÃO! Não serão permitidas apresentações que incluam água, fogo, explosivos ou
materiais reagentes químicos, de forma a evitar danos ou injúrias corporais ou materiais
aos participantes. Sugere-se que simulações e concepções artísticas devem substituir
esses materiais ou fenômenos durante as apresentações.
Durante o evento, serão coletadas imagens das apresentações e dos participantes das peças
inscritas. Essas imagens poderão ser utilizadas a critério da organização, sem nenhum
ônus à Seara da Ciência em materiais de divulgação científica publicados com o selo da
Seara da Ciência Publicações. A inscrição de uma peça no evento implica que os
participantes permitem o uso de sua imagem veiculada em material de divulgação, em
página da internet, material publicitário, impresso, ou de audiovisual e os direitos conexos
sem que, para tanto, haja qualquer contraprestação financeira, de qualquer ordem. Tal
exposição, ipso facto, se dará a título gratuito, isentando-se a comissão organizadora do
evento de qualquer responsabilidade econômica futura. Durante o evento será
disponibilizado documento de autorização do uso de imagem a ser assinado pelo
Professor ou Diretor artístico responsável pelo grupo, conforme modelo abaixo.
A inscrição no festival implica a completa aceitação deste regulamento.
Os casos não previstos nesse Regulamento serão decididos pela comissão organizadora
do SEARA TEATRAL.
Fortaleza, 12 de setembro de 2018
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ANEXO I
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM
Eu, ______________________________________________________, nacionalidade
_______________, inscrito no CPF/MF sob nº ________________, neste ato na
qualidade

de

RESPONSÁVEL

pelo

Grupo

de

Teatro

denominado

_________________________, representante da escola ______________________,
cujo endereço é Av/Rua ______________________, nº ________. , município de
________________, AUTORIZO em concordância com os demais membros do grupo de
teatro, o uso das imagens coletadas durante a IV Seara Teatral para que sejam usadas em
todo e qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos promovidos pela
Seara da Ciência - órgão de divulgação científica da Universidade Federal do Ceará-UFC.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso das imagens acima
mencionadas em todo território nacional e no exterior, em qualquer das seguintes formas:
(I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III)
folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI)
cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema,
programa para rádio, entreoutros). Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade,
para os mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação das imagens não recebendo para
tanto qualquer tipo de remuneração. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro
que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.
Fortaleza, CE, _____ de __________ de 2018.

___________________________________________
Assinatura do Responsável
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