III SEARA TEATRAL
Festival de Teatro Científico da Seara da Ciência

REGULAMENTO GERAL
III SEARA TEATRAL é o Festival de Teatro Científico da Seara da Ciência, que
visa fomentar o diálogo entre a ciência e a arte, despertando em escolas de
Ensino Fundamental e Médio a prática do Teatro Científico.
A Seara da Ciência é o espaço de divulgação científica e tecnológica da
Universidade Federal do Ceará, que visa estimular a curiosidade pela ciência,
pela cultura e pela tecnologia, mostrando suas relações com o cotidiano e
promovendo a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento.
Nessa terceira edição do festival, as peças teatrais inscritas devem ser
espetáculos que mesclem arte e ciência na encenação.

OBJETIVOS:
-Promover e difundir a prática do Teatro Científico;
-Estimular a curiosidade pela ciência, pela cultura e pela tecnologia;
-Despertar o interesse científico de estudantes dos Ensinos Fundamental e
Médio;
-Incentivar a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento;
-Revelar novos talentos artísticos;
-Despertar a criatividade cultural, dialogando arte e ciência.

QUEM PODE PARTICIPAR:
-Poderão concorrer espetáculos teatrais de teatro científico de escolas públicas
e particulares do Ensino Fundamental e Médio ou de cursos livres de artes,
mediante inscrição no prazo determinado.

INSCRIÇÃO:
Período: 25 de Agosto a 25 de Setembro de 2017.
O grupo deverá preencher o formulário do link e, em seguida, enviar o texto da
encenação

e

fotos

do

espetáculo

(ou

ensaio)

para

o

e-mail

searateatral@gmail.com

COMO PARTICIPAR:
A Ficha de Inscrição, o Regulamento e Autorização de Uso de
Imagem estarão disponíveis no site http://www.seara.ufc.br/
• A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada através do Formulário
Online, disponível no link:
https://goo.gl/mbJc5h

COMISSÃO JULGADORA
O júri será formado por cinco pessoas a serem convidadas pela comissão
organizadora do concurso, sendo representantes da Universidade Federal do
Ceará, da Seara da Ciência e profissionais das Artes Cênicas.
Os membros do júri não devem ter nenhum grau de parentesco com os
candidatos.
PREMIAÇÃO*:
A premiação será a seguinte:

-Melhor Ator;
-Melhor Ator Coadjuvante;
-Melhor Atriz;
-Melhor Atriz Coadjuvante;
-Melhor Direção;
-Melhor Figurino;
-Melhor Cenografia;
-Melhor Texto Original;
-Melhor Texto Adaptado;
-Melhor Espetáculo (Júri Oficial);
-Melhor Espetáculo (Júri Popular).

Os agraciados nessas categorias receberão o troféu Angaturama.
Os três grupos melhor classificados em cada categoria serão convidados a se
reapresentar no Teatro da Seara da Ciência, em datas a serem agendadas
posteriormente com a comissão organizadora. As apresentações serão
abertas ao público e gratuitas, divulgando o trabalho da escola e difundindo a
prática do Teatro Científico.
Todos os participantes receberão de certificado de participação.

DISPOSIÇÕES GERAIS
“III SEARA TEATRAL” é um Festival de Teatro Científico que acontecerá no
Teatro da Seara da Ciência, órgão de divulgação científica e tecnológica da
Universidade Federal do Ceará, localizado na Rua Doutor Abdenago, s/n Campus do Pici, Fortaleza-Ceará.
O festival, que apresentará uma mostra competitiva de peças de teatro
científico, acontecerá de 30 de Outubro a 03 de Novembro de 2017.
A mostra competitiva premiará com o Troféu Angaturama - uma homenagem
ao mascote da Seara.
As peças inscritas poderão ser inéditas, publicadas ou já apresentadas em
outros festivais ou ocasiões. O site da Seara da Ciência disponibiliza textos
de Teatro Científico, que poderão ser montados na íntegra ou adaptados
pelos grupos para apresentação.

Ficam a cargo da Comissão do Festival os critérios de seleção das peças que
farão parte da III Seara Teatral.
A divulgação dos espetáculos selecionados será feita através de e-mail e pelo
site http://www.seara.ufc.br/
Os grupos classificados terão que confirmar a sua participação por email. O
grupo que não confirmar sua participação no prazo estipulado será
automaticamente desclassificado e será chamado o próximo na ordem de
classificação.
A premiação seguirá o critério do Júri, cuja decisão é irrevogável.
Caberá ao grupo selecionado providenciar o transporte do seu cenário e de
seu elenco até o local do evento.
É de responsabilidade da Comissão Organizadora do Festival, sem ônus para
os grupos concorrentes, o local das apresentações, mas cada grupo será
responsável pelo material utilizado, isentando o festival de cenários e figurinos.
Cada grupo participante deve trazer o material cênico necessário ao seu
espetáculo.
“III SEARA TEATRAL” será um evento aberto ao público.
As imagens dos participantes no concurso poderão ser utilizadas a critério da
organização, sem nenhum ônus à Seara da Ciência. Os participantes
permitem o uso de sua imagem, bem como a veiculação em material
publicitário impresso ou de audiovisual e os direitos conexos sem que para
tanto haja qualquer contraprestação financeira, de qualquer ordem, sendo que
tal exposição se dará a título gratuito, ipso facto. Isentando a comissão
organizadora do festival de qualquer responsabilização econômica futura. O
ato da inscrição admite o uso do direito da imagem do candidato ao referente
projeto. Os grupos selecionados deverão preencher e entregar à comissão
organizadora do evento autorização de uso da imagem, devidamente assinado
pelo responsável legal por cada aluno.
A autorização está disponível no Anexo I deste edital e poderá ser entregue no
dia da apresentação, caso o grupo seja selecionado.
A inscrição no festival implica a completa aceitação deste regulamento.

Os casos omissos nesse Regulamento serão decididos pela comissão
organizadora do “II SEARA TEATRAL: Festival de Teatro Científico da Seara
da Ciência”.
A Comissão Organizadora.

ANEXO I
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

,nacionalidade

, neste

ato devidamente representado por seu (sua) (responsável legal, caso seja
de idade),

menor

,nacionalidade
, estado civil

,

portador

da

Cédula
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identidade
RG nº.
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. AUTORIZO o uso de minha imagem

,

em todo e

qualquer material entre imagens de vídeo, fotos e documentos, para ser utilizada pela III
Seara Teatral, promovida 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 da imagem acima mencionada em todo território nacional e
no exterior, 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 em 02 vias de igual teor e forma.

Fortaleza-Ceará,

de

Assinatura do Responsável

de

.

