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I. CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. Só estarão aptos a participarem da Mostra espetáculos que se enquadrem em um ou mais 
dos seguintes itens: (a) foram concebidos e realizados dentro de cursos universitários (b) são 
compostos integralmente por universitários (c) práticas de montagem de cursos universitários 
(d) tenham, dentre seus integrantes, ex participantes do FESTU.

2. As inscrições deverão ser feitas, obrigatoriamente, pelo site do FESTU (www.festu.com.br). O 
prazo para se inscrever é de 27 de março de 2019 até 2 de junho de 2019.

3. Será obrigatório na inscrição o envio de link (Youtube ou Vimeo) com o espetáculo filmado 
na íntegra. O grupo que não enviar o vídeo terá sua inscrição invalidada.

4. O critério de classificação é de total responsabilidade da direção do 9º FESTU, sendo esta 
soberana em suas decisões.

5. Qualquer item não preenchido na inscrição online desclassificará o grupo automaticamente.

6. A mostra está prevista para ocorrer entre os meses de agosto e/ou setembro de 2019, mas 
estas poderão sofrer alterações. 

7. A princípio serão selecionados de 04 a 08 espetáculos para a Mostra.

8. Os espetáculos selecionados poderão fazer mais de uma apresentação, a serem definidas 
pelo festival.

9. O valor dos ingressos ainda não está definido, porém será avisado as produções com pelo 
menos 1 mês de antecedência.

10. A produção do festival e seus parceiros terão direito a 10% de convites da plateia por apre-
sentação.

11. A produção do espetáculo terá direito a toda a bilheteria líquida do espetáculo. Serão retira-
dos os custos de cartão, impostos e percentuais do teatro.

12. O resultado com os grupos selecionados será divulgado no site e nas redes sociais do festi-
val a partir do dia 05 de julho de 2019 no site do Festival (www.festu.com.br) e em suas Redes 
Sociais (facebook.com/festurio, twitter.com/festurio e instagram.com/festurio) O festival tam-
bém entrará em contato por email com o responsável pelo grupo.

13. Os grupos selecionados deverão enviar o mapa de luz e cenário, além do roteiro de som até 
o dia 30 de julho de 2019.

14. Os grupos selecionados devem enviar o material de divulgação do espetáculo (Fotos, vídeos 
com elenco falando sobre a peça, release, sinopse, ficha técnica) até o dia 30 de julho de 2019.

15. Os riders de iluminação, cenário e som do espetáculo devem se adequar ao rider do Teatro 
que irá receber a Mostra de Espetáculos dos 9º FESTU, ainda a ser definido.

16. O grupo é responsável pela chegada de todo o material cênico ao teatro.
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17. O 9ºFESTU disponibilizará suporte para montagem e afinação da iluminação, montagem de 
cenário e montagem de equipamento de som. Cada grupo terá a sua disposição 1 técnico de 
iluminação e 1 técnico de som.

18. O FESTU não disponibilizará contra-regras, operadores de som e luz. Cada grupo deverá ter 
sua própria equipe de operação.

19. Cada grupo terá apenas uma diária para montagem do espetáculo. 

O início da montagem do espetáculo se dará no mesmo dia da primeira apresentação.

20. Após a desmontagem do espetáculo, o grupo deve retirar imediatamente todo o material 
cênico do teatro.

21. Os horários e datas de cada espetáculo serão definidos pela produção do 9º FESTU. 

22. Quaisquer dúvidas relativas ao 9º FESTU - Festival de Teatro Universitário e a este regula-
mento deverão ser esclarecidas através do e-mail contato@festurio.com.br. 

*O regulamento pode ser modificado pela produção sem aviso prévio  
**A inscrição é gratuita.
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