
 
 

 
 

 
VIII Festival de Esquetes de Teatro e Dança de Sobral – 2014 

 
A SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO DE SOBRAL abre inscrições para seleção de 

propostas de Artes Cênicas e Dança, a fim de compor a programação do Festival de Esquetes de Teatro e 
Dança 2014, que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro na cidade de Sobral-Ceará.  

 
INSCRIÇÕES 

 
As inscrições estarão abertas de 1º a 09 de setembro de 2014, para grupos de todo o Estado do 

Ceará. 
Não poderão participar do Festival instituições e grupos teatrais em que seus integrantes tenham 

vínculo com a Secretaria da Cultura e do Turismo.  
As inscrições deverão ser enviadas para: 
 

• THEATRO SÃO JOÃO: 
 Endereço: Praça São João nº156, Centro CEP: 62010-291 - Sobral/CE.  
 
SELEÇÃO 

 
As propostas serão selecionadas por uma Comissão de Avaliação, composta por profissionais de 

comprovada experiência, ligados à área artístico-cultural, por servidores da Secult, escolhidos pela 
SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO. 
 
DIVULGAÇÃO 

 
O resultado da seleção dos esquetes selecionados para participação no Festival será divulgado no 

site da Prefeitura Municipal de Sobral, no blog theatrosaojoaodesobral.blogspot.com ou pelo telefone 
(88) 3611-2430, no dia 11 de setembro de 2014, 
 
PREMIAÇÕES 

 
Os espetáculos concorrerão nas seguintes categorias, com as respectivas indicações e premiações: 
 

• 1º Lugar Esquete de Teatro – Troféu e R$ 1.000,00  
• 1º Lugar Esquete de Dança – Troféu e R$ 1.000,00 
• Melhor Direção de Teatro – Troféu e R$ 400,00 
• Melhor Direção de Dança – Troféu e R$ 400,00 
• Melhor Ator/Atriz – Troféu e R$ 400,00 
 
 
 



 
 

 
 

MATERIAL NECESSÁRIO 
 
- Ficha de Inscrição 
- Release do Esquete 
- 03 cópias do texto (teatro) 
 
DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM O REGIMENTO DO TEATRO 
 
a) Não será permitido utilizar tintas, objetos, talcos, óleo, fogo, papel picado, etc... que, porventura, 
venham a sujar o palco ou atingir a plateia; 
b) Proibida a apresentação de nudez, sob pena de desclassificação do grupo; 
c) A iluminação será única para todos; 
d) Caso sejam usados cenários, deverão ser montados pelos próprios artistas e retirados em, no máximo, 
02 minutos; 
e) Não será permitida música ao vivo. As músicas deverão ser reproduzidas em CD ou pendrive, e  
entregue à equipe técnica do Theatro São João antes de sua apresentação; 
f) A data de apresentação é intransferível e os grupos e companhias deverão estar no local 1 (uma) hora 
antes do inicio do evento; 
g) O uso dos camarins é coletivo; 
h) A coordenação não se responsabiliza por objetos que porventura venham a ser extraviados ou 
roubados; 
i) Somente terá acesso ao teatro, pela porta dos fundos, artistas que estiverem regularmente inscritos; 
j) Cada grupo terá o dobro do tempo de seu esquete para ensaio, que iniciará a partir das 08h do dia de 
sua apresentação. O responsável pelo grupo deverá comparecer com antecedência à coordenação do 
Theatro São João para agendar o horário do ensaio; 
k) O festival se reserva o direito de usar imagens dos participantes em mídia e outros meios em geral; 
l) É imprescindível que a ficha de inscrição anexa, esteja devidamente preenchida em letra de forma e 
legível. 

 
O Festival é competitivo. Os esquetes deverão ter no mínimo 10 minutos e no máximo 15 

minutos de duração. Os grupos que ultrapassarem o limite de apresentarão serão desclassificados. 
Farão parte da programação, propostas de artes cênicas e dança que forem selecionadas. As apresentações 
terão início às 18h e término às 22h. 

 
Sobral-CE, 29 de agosto de 2014 

 
 
 
 

Eliane Maria Ribeiro Alves Leite 
Secretária da Cultura e do Turismo de Sobral 

 

 



 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

VIII Festival de Esquetes de Teatro e Dança de Sobral – 2014 
(     ) TEATRO   (      ) DANÇA 

GRUPO:____________________________________________________________________________ 

Esquete: _______________________________________________Autor: ________________________ 

Cidade: _______________________________Fones: (___) _______________e (___) _______________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________ 

ELENCO: 

                    Ator/Atriz/Bailarino (a)       Personagem 
__________________________________________      _______________________________________ 

__________________________________________      _______________________________________ 

__________________________________________      _______________________________________ 

__________________________________________      _______________________________________ 

__________________________________________      _______________________________________ 

RESPONSÁVEL POR: 

Direção:___________________________________     Cenografia: ______________________________ 

Figurino:___________________________________     Sonoplastia: _____________________________ 

Iluminação: ________________________________      Produção: _______________________________ 

OBSERVAÇÕES:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

SONOPLASTIA: 

CD Player (    )Sim (    )Não   Pendrive  (    )Sim (    )Não 

OBSERVAÇÕES:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ESPECIFICAR: 

 Duração do Esquete: _________Tempo de Montagem:_______Desmontagem:______ 

 

Outras informações que julgar necessárias devem constar em folha anexa. O preenchimento desta ficha 

não habilita o grupo como participante do VIII FESTIVAL DE ESQUETES DE TEATRO E DANÇA 

DE SOBRAL. 


