
CENA VIVA 2020
Festival Internacional de Teatro de Santa Rosa

REGULAMENTO

Capítulo I – Do Festival
Art. 1° - O Cena Viva 2020 - Festival Internacional de Teatro de Santa Rosa é uma realização da
Prefeitura  Municipal  de  Santa  Rosa,  através  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  de  Cultura  e
Esporte, com apoio do Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACen) e do SESC Santa Rosa.

Art. 2° - O objetivo do Cena Viva 2020 é promover o desenvolvimento das artes cênicas na região
Noroeste do Rio Grande do Sul e o intercâmbio cultural entre os grupos teatrais participantes do
Festival.

Art. 3° - O Cena Viva 2020 será realizado de 14 a 18 de abril de 2020, nas dependências do SESC
Santa Rosa.

Capítulo II – Das Inscrições
Art. 4° - O Cena Viva 2020 está aberto a participação de grupos teatrais oriundos de qualquer país.
Caberá à Comissão Organizadora, a seu critério, selecionar os trabalhos participantes dentre todos
os inscritos.

Art. 5° - As inscrições são gratuitas e deverão ser encaminhadas, com seus requisitos obrigatórios,
para o e-mail cultura@santarosa.rs.gov.br até o dia 16 de março de 2020.

Art. 6° - Cada grupo poderá inscrever apenas um espetáculo em cada categoria (adulto ou infantil).

Art.7°  -  As  peças  inscritas  devem  ter  uma  duração  mínima  de  40  minutos.  O  Festival  não
contempla esquetes teatrais.

Art. 8° - Para fins de inscrição, os grupos deverão encaminhar à Comissão Organizadora do Cena
Viva 2020 a seguinte documentação:
* Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada;
*  Cópias  dos  documentos  de  identidade  e  CPF de  todos  os  membros  do  grupo (para  fins  de
pagamento da premiação);
* Texto do espetáculo;
* Sinopse do espetáculo;
* Cópias de matérias na imprensa sobre o grupo e/ou espetáculo (se houver);
* Duas fotos (de preferência, com resolução mínima de 300 dpis) de cenas do espetáculo.

Parágrafo único: A falta da documentação impossibilitará o pagamento da premiação em dinheiro. 

Art. 9° - Os grupos selecionados serão comunicados via telefone/e-mail até o dia 23 de março de
2020.

Capítulo III – Das Apresentações



Art.  10°  -  O  cronograma  de  apresentações  será  definido  pela  Comissão  Organizadora,  que,
preferencialmente, programará os espetáculos infantis pela manhã e tarde e os adultos pela manhã e
noite.

Art.  11°  -  Os  espetáculos  obrigatoriamente  deverão  iniciar  no  horário  programado,  salvo  por
circunstancias excepcionais, referendadas pela comissão organizadora do Cena Viva 2020.

Art.  12° -  Caberá ao grupo participante trazer  materiais  técnicos  e de cena necessários ao seu
espetáculo,  com  exceção  da  estrutura  técnica  de  base  (iluminação  e  sonorização).  É  de
responsabilidade do grupo a substituição das gelatinas coloridas e o ajuste da iluminação. Tais
procedimentos serão acompanhados por um técnico da organização.

Parágrafo único:  Caberá ao próprio grupo trazer as gelatinas coloridas para a iluminação do seu
espetáculo, não cabendo à organização a responsabilidade de disponibilizá-las.

Art. 13° - A organização não se responsabilizará em providenciar elementos cenográficos, bem
como por danos e/ou furtos de materiais do grupo ou de seus integrantes.

Art. 14° - É de extrema importância que cada grupo participante tenha ao menos um representante
presente durante todo período de realização do Cena Viva 2020.

Art.  15°  -  Após  o  término  de  cada  espetáculo  concorrente,  será  realizado  um debate  com os
componentes do grupo, os jurados e os representantes dos demais grupos.

Capítulo IV – Do Corpo de Jurados
Art. 16° - O Corpo de Jurados será composto por, no mínimo, três profissionais da área teatral, e
será soberano em suas decisões.

Capítulo V - Da Premiação
Art. 17° - Os participantes do Cena Viva 2020 concorrerão à premiação nos seguintes quesitos
(tanto na categoria infantil quanto na adulto):
* Melhor Iluminação - R$ 150,00;
* Melhor Sonoplastia - R$ 150,00;
* Melhor Figurino - R$ 150,00;
* Melhor Cenário - R$ 150,00;
* Melhor Maquiagem - R$ 150,00;
* Melhor Atriz - R$ 150,00;
* Melhor Ator - R$ 150,00;
* Melhor Atriz Coadjuvante - R$ 150,00;
* Melhor Ator Coadjuvante - R$ 150,00;
* Melhor Direção - R$ 150,00;
* Melhor Espetáculo Infantil - R$ 1.500,00;
* Melhor Espetáculo Adulto - R$ 1.500,00;
* Indicação ao FESTE;
* Melhor Espetáculo Infantil (Júri Popular);
* Melhor Espetáculo Adulto (Júri Popular).

Art. 18º - Em cada quesito serão indicados três finalistas, sendo que o vencedor receberá um troféu
e os outros dois, medalhas.



Capítulo VI – Da Hospedagem
Art.19° - A Comissão Organizadora oferecerá alojamento para todos os participantes do Cena Viva
2020, devendo cada participante trazer roupas de cama e banho.

Parágrafo  Único:  É  Imprescindível  que  cada  grupo  informe  o  número  de  pessoas  e  dias  de
permanência no alojamento.

Art. 20° - A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo fornecimento de alimentação aos
participantes do Cena Viva 2020.

Capítulo VII – Do Transporte
Art. 21° - A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo transporte dos grupos e cenários,
do alojamento até o local das apresentações, sendo também de inteira responsabilidade do grupo o
transporte de sua cidade de origem até a cidade de Santa Rosa e vice-versa.

Capítulo VIII – Das Disposições Gerais
Art. 22° - O tempo destinado à montagem do cenário e afinação da iluminação será de uma hora e
trinta minutos, e à desmontagem, de uma hora. No caso de haver dois espetáculos no mesmo turno
(manhã, tarde ou noite),  o tempo destinado à desmontagem do primeiro espetáculo será de no
máximo 15 minutos.

Art.23° - Serão fornecidos crachás de identificação aos participantes. Seu uso será indispensável
para ter acesso ao evento.

Art.24° - A desistência da participação de um grupo selecionado ao Festival deverá ser comunicada
à Comissão Organizadora até 15 dias antes do início do evento. Caso contrário, o grupo ficará
impedido de participar da próxima edição do Cena Viva.

Art.25° - O grupo que não honrar com seus compromissos e não cumprir o regulamento poderá ser
desclassificado ou até mesmo impedido de participar de novas edições do Festival.

Art.26° - Será fornecido certificado, via e-mail,  a todos os participantes do Festival Cena Viva
2020.

Art.27° - Os casos omissos neste regulamento serão avaliados pela Comissão Organizadora.

Santa Rosa, 28 de fevereiro de 2020.

Comissão Organizadora do Cena Viva 2020 -
Festival Internacional de Teatro de Santa Rosa

Contatos: 55 3511-5112 – cultura@santarosa.rs.gov.br


