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IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE GUAJARÁ-MIRIM 

 

REGULAMENTO 

A Associação Cultural Waraji - ACW - objetivando o desenvolvimento cultural, a 

democratização do acesso à arte na fronteira e a intensificação das ações de produção, 

formação de plateia e dos artistas, torna público a abertura das inscrições para o IX 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE GUAJARÁ-MIRIM - FESTIN-AÇU, nos 

termos do presente regulamento. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O FESTIN-AÇU é uma mostra da produção de ações dos segmentos de teatro, dança, 

música e artes visuais, que busca contemplar artistas, grupos, companhias e afins, 

nacionais e internacionais, permitindo assim, a difusão da produção artística na fronteira 

entre Brasil e Bolívia. O Festival não possui caráter competitivo, tendo duração de 04 

dias, com apresentações em vários pontos da cidade e região. Haverá apresentações 

de espetáculos na rua, na caixa cênica e em outros espaços que possam ser ocupados. 
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DA SEDE E DO PERÍODO 

Art.1 - O Festival será realizado no município de Guajará-Mirim – Rondônia, no período 

de 07 a 10 de novembro de 2019, salvo motivo de força maior. Caso haja mudança, 

será amplamente divulgada a nova data. 

Art.2 – As atividades do Festival que ocorrem nos espaços abertos - ruas e praças - 

serão gratuitas; as atividades que acontecem em espaços fechados poderão ser 

cobradas entradas que serão revertidas para bancar custos do Festival. 

Art.3 - Constam da programação do Festival:  

A. Abertura oficial da 9ª edição do FESTIN-AÇU; 

B. Apresentação de espetáculos nacionais e internacionais de teatro adulto, infantil, 

de rua, performance, dança, lambe-lambe e outras formas de produção não 

citadas, selecionados para participar do festival; 

C. Show musical; 

D. Vivências e Intercâmbios; 

E. II Fórum de Teatro da Fronteira; 

F. Residência Artística e Oficinas; 

G. Exposição de artes visuais. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art.4: Os interessados poderão participar nos segmentos artísticos de teatro, dança e 

circo, com espetáculos para diversas faixas etárias (infantil, juvenil, e adulto), podendo 

apresentar propostas para locais fechados, espaços alternativos ou espetáculos de rua; 

Art.5: Para a participação da IX Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim o 

proponente deverá realizar sua inscrição até o dia 13 de setembro de 2019 nos 

formulários de inscrição disponíveis no site. 

Art.6: A ACW se reserva o direito de convidar espetáculos, artistas e/ou grupos para se 

apresentarem durante o IX FESTIN-AÇU, independente de inscrição e seleção, que 

forem  considerados relevantes e com processo criativo que contribuam para a 

qualificação da Mostra. 

6.1: Somente serão aceitas inscrições realizadas pelo formulário disponível até a data 

limite de 13 de setembro de 2019; 

Art.7: Só serão aceitas as inscrições compostas pelos seguintes itens e documentos 

obrigatoriamente anexados e/ou preenchidos: 

A. Dados do proponente; 

B. Ficha técnica do espetáculo; 

C. Proposta de oficina com mínimo de 04 horas - de temática relacionada com o 

trabalho e/ou pesquisa; 

D. Espetáculo na íntegra não-editado disponível no Vimeo ou Youtube; (enviar 

senha de acesso, caso tenha) 

E. Mapa de luz e som do espetáculo - em formato PDF; 
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F. Currículo Artístico do grupo ou artista - em formato PDF; 

G. 03 fotos com alta resolução do espetáculo, tendo uma na vertical e uma na 

horizontal - em formato JPEG ou PNG; 

H. Autorização de encenação (documento comprobatório da liberação da obra 

artística, emitido pelo SBAT ou declaração redigida e assinada pelo criador) e 

ECAD. Quando for obra autoral, enviar declaração - em formato PDF. 

Art.8: Os Grupos, Artistas, Companhias e Coletivos de Teatro poderão inscrever 

número indeterminado de espetáculos, podendo mais de um ser selecionado; 

Art.8.1: Cada proposta deve ser inscrita separa da outra; 

Art.9: O número de espetáculos selecionados para compor a mostra pode variar de 

acordo com o interesse da comissão organizadora; 

Art.10: A inscrição não é garantia de seleção. Todos os trabalhos serão submetidos ao 

processo de curadoria.  

 

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art.11: A Comissão Organizadora do VIII Festival Internacional de Teatro de Guajará-

Mirim é composta por pessoas diretamente ligadas à ACW e outros profissionais 

convidados que também gozem de amplo conhecimento e experiência comprovada na 

área. 

Art.13: Compete à Comissão Organizadora: 

● Receber e encerrar as inscrições; 

● Escolher e convidar um conjunto de debatedores para o II Fórum de Teatro da 

Fronteira que tenha afinidades e conhecimentos amplos na área do Teatro; 

● Elaborar a lista dos selecionados com cronograma de apresentação; 

● Resolver as questões omissas neste edital; 

Art.14: A Comissão Organizadora disponibilizará o espaço, palco, som e iluminação; 

não se responsabilizando por outras despesas ou obrigações excedentes a organização 

geral do evento. 

Art.15: As despesas de alimentação e hospedagem dos selecionados são por conta 

da ACW. 

15.1: Serão oferecidas três refeições diárias, contendo também cardápio vegetariano; 

15.2: Hospedagem coletiva, com quartos grandes, contendo beliches e banheiros 

individuais, devendo os selecionados trazer roupa de cama e itens de higiene pessoal. 

Os quartos serão unissex.  

Art.16: A ordem e o cronograma de apresentações serão estabelecidos pela 

Comissão Organizadora, sendo alteradas UNICAMENTE por motivos de força maior.  

Art.17: Cada grupo deve organizar o espaço e retirar seus elementos de cena após a 
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apresentação; 

Art.18: A ACW não se responsabilizará por materiais deixados no camarim, no Teatro 

ou nos espaços alternativos de apresentação; 

 

DOS SELECIONADOS 

Art.19: Os grupos selecionados serão comunicados por email ou telefone, assim como 

os grupos que não selecionados;  

Art.20: O grupo que for utilizar, terra, água, fogo, equipamento elétrico próprio ou 

qualquer outro material que possa danificar o espaço de apresentação ou causar 

acidentes deve ter autorização da comissão organizadora; 

Art.21: O Grupo, Companhia ou Coletivo selecionado deve participar de bate-papo com 

o público e demais artistas sobre os processos de construção do espetáculo e/ou 

pesquisa na Vivência-Açu - ação de troca de experiência entre os artistas dentro da 

mostra; 

Art.22: Os artistas também poderão ser convidados para compor os eixos de diálogos 

do II Fórum de Teatro da Fronteira como debatedores e/ou mediadores; 

Art.23: A data da apresentação será instituída pela Comissão Organizadora; 

 

DA AJUDA DE CUSTO 

Art.24: Será disponibilizado uma ajuda de custo no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) 

a cada artista/grupo selecionado para a Mostra; 

Art.25: A ajuda de custo será paga em até 20 dias úteis após a realização do festival, 

tendo o grupo/artista que custear as despesas de translado (ida/volta). 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.26: O VIII Festival Internacional de Teatro de Guajará-Mirim será realizado do dia 

07 ao dia 10 de novembro de 2019 no Centro de Treinamento São José de  Guajará-

Mirim - RO e em outros espaços mapeados para o festival. 

Art.27:Todos os itens deste regulamento serão rigorosamente cumpridos. 

Art.28: Somente a Comissão Organizadora poderá resolver casos omissos neste 

regulamento. 

Art.29: Na qualidade de responsável pelos inscritos identificados na ficha de inscrição, 

o diretor do grupo autorizará o uso de imagem individual ou coletivamente dos 

participantes, através de fotografia, filmagem, cartazes, folhetos e demais materiais de 

divulgação institucional e comercial, ficando a Associação Cultural Waraji, isenta de 

indenização; 

Art.30: O Centro de Treinamento São José fica localizado na Av. Costa Marques - Bairro 

Centro, Guajará-Mirim - Rondônia - Brasil. 

Art.31: Mais informações, quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente 

edital, entrar em contato pelo telefone (69) 9 8492-4231 ou pelo e-mail 

warajicultura@gmail.com. 

Art.: A simples inscrição na mostra pressupõe a aceitação e concordância com todos os 

termos deste regulamento; 

 

Guajará-Mirim, 01 de Agosto de 2018 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

Rafael Barros 

Diretor-Presidente  
Associação Cultural Waraji 
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