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Regulamento
Mostra de 

Espetáculos

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura apresentam

Festival 
de Teatro 
Universitário

10 
anos

de
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Todos os itens desse Regulamento devem ser lidos com atenção, as informações expressadas aqui 

são fundamentais para participação na Mostra de Espetáculos do 10º FESTU. 

MOSTRA DE ESPETÁCULOS 

(05 a 09 de agosto de 2020 – Teatro Cesgranrio) 

Em comemoração aos seus 10 anos, o FESTU abre as inscrições 

da Mostra de Espetáculos para universitários. Com a promessa 

de realizar mais um grande encontro entre as novas gerações 

do Teatro, o festival pretende repetir o sucesso das edições 

anteriores, trazendo um panorama de espetáculos que foram 

concebidos e realizados dentro dos cursos universitários de todo 

Brasil. 

I. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

1. Só estarão aptos a participarem da Mostra espetáculos os projetos que se enquadrem em pelo 
menos um dos seguintes requisitos: 

  I. Concebidos e realizados dentro de cursos universitários;

 II. Compostos integralmente por universitários;

III. Práticas de montagem de cursos universitários;

IV. Tenham, dentre seus integrantes, ex participantes do FESTU. 

2. As inscrições estarão abertas de 12 de março a 27 de abril de 2020 e deverão ser feitas online, 
obrigatoriamente, pelo site do FESTU (www.festu.com.br). 

3. É obrigatório no momento da inscrição o envio de link (Youtube ou Vimeo) com o espetáculo 
filmado na íntegra, os dados do responsável e da ficha técnica completa, e o projeto do 
espetáculo. 

4. Qualquer item não preenchido e/ou enviado na inscrição online, desclassificará o grupo 
automaticamente.

5. Ao efetivar a inscrição, o grupo está automaticamente cedendo os direitos de imagem e voz em 
tempo ilimitado para fins de divulgação do Festival, sem fins lucrativos.

6. A seleção dos espetáculos será baseada exclusivamente na inscrição online.
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7. O critério de classificação é de total responsabilidade da direção do 10º FESTU, sendo esta 
soberana em suas decisões.

8. Serão selecionados de 03 a 08 espetáculos para a Mostra de Espetáculos.

9. O resultado com os grupos selecionados será divulgado a partir do dia 01 de junho de 2020 
no site do Festival (www.festu.com.br) e em suas redes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram).

10. Caberá ao grupo acompanhar a divulgação do resultado.

11. O responsável do grupo selecionado receberá um e-mail da produção do festival 
(producao@festu.com.br) informando a data e o horário de apresentação do espetáculo. O 
responsável deverá responder o e-mail anexando a autorização para uso da obra teatral, o 
rider técnico do espetáculo, a liberação dos direitos de trilha sonora (ECAD) e o material 
promocional do espetáculo (Release, ficha técnica completa, sinopse e 2 fotos em 
alta resolução). O grupo que não enviar os documentos, até o dia 01 julho de 2020 será 
desclassificado. 

 

II. MONTAGEM E APRESENTAÇÃO 

12. A mostra de espetáculos será realizada durante os dias 05, 06, 07, 08 e 09 de agosto de 2020, 
no Teatro Cesgranrio - Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido, Rio de Janeiro.

13. Os horários e datas de cada espetáculo serão definidos pela produção do 10º FESTU. 

14. Cada grupo terá apenas 01 (um) dia para montagem do espetáculo. 

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

16. Os espetáculos selecionados deverão enviar o mapa de luz e cenário, além do roteiro de som 
até o dia 15 de junho de 2020.

17. A produção do Festival disponibilizará um técnico de som e um técnico de luz, para auxiliar 
cada grupo na montagem.

18. A operação de som e luz deverá ser feita pelo sonoplasta e iluminador da cena, os técnicos do 
festival não se responsabilizam pela operação.

19. Todo o material cênico e a iluminação de cada grupo estão sujeitos às limitações do espaço e 
do rider técnico do festival.

20. O FESTU se responsabiliza apenas pelos equipamentos expostos neste regulamento, é de 
responsabilidade do grupo o provisionamento de qualquer outro material ou equipamento extra.

21. O grupo é responsável pela chegada de todo o material cênico ao teatro.

22. Caso o grupo tenha alguma necessidade técnica específica, a mesma deve ser informada ao 
festival através do e-mail producao@festu.com.br até o 01 julho de 2020. A produção do festival 
irá analisar a proposta para avaliar se a mesma poderá ser executada de acordo com as restrições 
do teatro.

23. Todo material (cenário, figurino etc.) é de total responsabilidade do grupo, durante os ensaios 
e durante as apresentações. A produção não se responsabilizará por eventuais perdas e danos.
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24. A produção não garante a disponibilidade de um depósito para os materiais cenográficos, 
sendo assim o armazenamento desse material fica a cargo do grupo ou da disponibilidade de 
espaço do teatro.

25. Após a desmontagem do espetáculo, o grupo deverá retirar imediatamente todo o material 
cênico do teatro. 

III. INGRESSO E BORDERÔ

26. A produção do espetáculo terá direito a toda a bilheteria líquida do espetáculo. Serão 
retirados os custos de cartão, impostos e percentuais do teatro.

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

28. A produção do festival e seus parceiros terão direito a 10% de convites da plateia por 
apresentação.

29. A produção do FESTU se reserva ao direito de repassar a verba de borderô referente à 
apresentação do(s) grupo(s) apresentado(s) para os responsáveis pela produção dos respectivos 
espetáculos em até 30 (trinta) dias corridos após o encerramento das apresentações da Mostra de 
Espetáculos.

30. Quaisquer dúvidas relativas ao 10º FESTU - Festival de Teatro Universitário e a este 
regulamento deverão ser esclarecidas através do e-mail contato@festurio.com.br. 

IV. DÚVIDAS E CONTATO

31. Quaisquer dúvidas relativas ao 10º FESTU - Festival de Teatro Universitário e a este 
regulamento deverão ser esclarecidas através do e-mail producao@festu.com.br.  

32. As irregularidades se entendem por qualquer ação contrária às diretrizes e regras escritas 
nesse regulamento.

33. Esse regulamento pode ser alterado pela produção a qualquer momento sem aviso prévio. 
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V. FAQ 

• Quem pode participar?

Estudantes universitários de qualquer área e integrantes de cursos livres e técnicos de teatro de 
todo o Brasil, matriculados nos semestres 2019.2 e 2020.1.

• Todos os integrantes da ficha técnica precisam ser estudantes? 

Todos os integrantes do grupo, sem exceção, deverão ser universitários ou estudantes de cursos 
livres e técnicos de teatro, incluindo direção, produção, cenografia, figurino e todas as outras 
funções. 

• Terminei a faculdade em 2019.2, posso participar do FESTU?

Sim, poderão se inscrever universitários matriculados apenas nos semestres 2019.2 e 2020.1.

• Montei meu espetáculo fora da universidade, posso participar do FESTU?

Serão aceitos apenas os espetáculos concebidos e desenvolvidos dentro das universidades do 
Brasil. 

• Preciso pagar para efetuar a inscrição?

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online.

• Mudei meu espetáculo, posso inscrevê-lo novamente?

Não, será considerado o primeiro espetáculo inscrito. 

• Posso inscrever mais de um espetáculo?

Sim, desde que sejam textos e projetos distintos.

• Como saberei se fui selecionado?

O resultado dos espetáculos selecionados será publicado no site e nas redes sociais do festival.

• Como posso comprovar que sou estudante?

Por meio de boleto bancário, carteirinha de estudante ou certificado de matrícula.  Esse 
comprovante deverá ser enviado digitalmente após a seleção da primeira fase. Caso integrante 
não esteja matriculado, o grupo será desclassificado.

• Até que dia posso inscrever meu espetáculo?

As inscrições estarão abertas de 12 de março até 27 de abril de 2020.

• Não encontrou a resposta para suas dúvidas?

Entre em contato com producao@festu.com.br e contato@festu.com.br.




