
 
 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE ,CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

1ª MOSTRA DE TEATRO AMADOR DE COLOMBO  

REGULAMENTO 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I –  DA REALIZAÇÃO 
 

ARTIGO 01 A , 1ª MOSTRA DE TEATRO AMADOR DE COLOMBO será realizada nos 

dias  10 e 11 de Novembro  no  Auditório do CEU das Artes  –  Rua 

Professora Otília Ferrarini, Jardim Eucaliptos - Alto Maracanã. A mostra  

é  uma  realização  do Departamento de Cultura, localizado na Rua XV 

de Novembro, 105, CEP 83.414.000, Centro, telefone (41)3656-8041, 

3656-6423, e-mail  cultura.colombo@yahoo.com.br 

 

 

CAPÍTULO II –  DOS OBJETIVOS 

 

ARTIGO 02 – A 1ª Mostra de Teatro Amador de Colombo tem por objetivos: 

 Promover, difundir e divulgar as manifestações artísticas; 

 Promover uma atividade saudável, de lazer e cultura; 

 Descobrir e revelar novos talentos;  

 Incentivar a criação e manutenção de grupos teatrais; 

 Proporcionar integração entre artistas; 

 Estimular o desenvolvimento da consciência crítica e criadora dos 

participantes. 



 Incentivar professores, estudantes e a comunidade em geral a 

trabalharem com mais 

frequência o teatro, seja na criação de grupos teatrais, ou formando 

uma plateia cativa. 

 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES 

 

ARTIGO 03 –  Inscrições de 24/09/18 a 31/10/18 – Vagas limitadas. 

ARTIGO 04 –  As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas diretamente no 

Departamento de Cultura de Colombo ou através do e-mail: 

cultura.colombo@yahoo.com.br, através da ficha que encontra-se 

anexa. 

ARTIGO 05 - Poderão se inscrever para a MOSTRA  de espetáculos grupos de teatro 

amadores, estudantes da Rede de Ensino Municipal, Estadual, 

Particulares, ONGs, Projetos Sociais, Centros de Convivência do 

Município de Colombo e Região. 

 

 

CAPITULO IV - DAS CATEGORIAS 
 

ARTIGO 06 – A Mostra será dividida em 03 categorias: 

 CATEGORIA ADULTO: Os integrantes deverão ter idade superior a 16 

anos; 

 CATEGORIA INFANTO-JUVENIL: Os integrantes deverão ter idade 

máxima de 16 anos; 

 CATEGORIA ESTUDANTIL: Os integrantes deverão estar matriculados 

em uma modalidade de ensino e a escola deverá ser responsável  pelo 

grupo. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  Cada instituição terá direito a 1 (uma) inscrição por categoria. 

                  
 

CAPÍTULO V – DAS APRESENTAÇÕES 
 

ARTIGO 07 - A apresentação de cada peça terá a duração máxima de 20min, e mínima 

de 12min, a contar do início da apresentação.  

mailto:cultura.colombo@yahoo.com.br


§1° - O intervalo entre as apresentações será de 10minutos, sendo 5min para a retirada 

de cenário da peça apresentada e 5min para a montagem do cenário 

seguinte. 

§2° - Caso o grupo necessite conhecer o teatro, será disponibilizado o dia 09/11/18 

mediante agendamento.  

 

ARTIGO 08- As peças deverão ter cenários de fácil deslocamento, bem como figurinos 

simplificados, de maneira que apelem ao imaginário de forma criativa, 

sem sobrecarga de custos aos participantes.  

 
ARTIGO 09 –  Após os espetáculos, os grupos deverão deixar o palco e o camarim limpo 

e organizado, retirando cenário, figurinos, adereços e outros materiais 

utilizados pelo grupo. A organização não se responsabiliza por qualquer 

perda ou dano de materiais; 

 

ARTIGO 10  -  Os grupos deverão trazer  sonoplasta, SE FOR O CASO; 

 

ARTIGO 11   - É expressamente proibido fumar, consumir bebidas alcoólicas ou 

entorpecentes no recinto do Teatro, como também é vetada cenas de 

nudismo ou sexo; 

 

ARTIGO 12 –  O espaço cedido para a realização da mostra , bem como todo o suporte 

técnico, será o mesmo para todos os grupos, o auditório tem capacidade 

de 80 lugares para expectadores. 

 
 
ARTIGO 13 –  Todos os espetáculos serão abertos ao público, com entrada franca e não 

será pago nenhum tipo de cachê aos atores pelas apresentações 
realizadas. 

                                                                 
 
ARTIGO 14 –  Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. Não caberão recursos de qualquer espécie. 
. 
 

RITA DE FÁTIMA STRAIOTO DE SOUZA 
                                               Diretora do Departamento de Cultura 

 
 



 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA, LAZER E JUVENTUDE 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 
1.ª MOSTRA  DE TEATRO AMADOR  DE COLOMBO 

                                     
 

1) NOME DO GRUPO OU COMPANHIA 
____________________________________________________________________ 
 

Cidade______________________________________________________________ 
Estado______________________________________________________________ 

   Endereço para correspondência: Rua ____________________________ n.º _____ 
Bairro:_____________________________________CEP___________________        
Cidade:________________________ 

 
2) O grupo representa alguma escola? (       ) Não       (        ) Sim      
 Qual?________________________________________________________________ 
  
3) Deseja se inscrever em qual categoria?  
      (        ) Categoria Adulto; 

   (        ) Categoria Infanto-juvenil; 
   (        ) Categoria Estudantil 

       
4. OBRA:  

 Título da Peça______________________________________________________ 

 Autor______________________________________________________________  

 Duração do espetáculo__________________  

 Indicação de faixa etária de platéia para o espetáculo____________________ 

 Gênero(comédia, drama, infantil, musical, surrealista, auto-religioso, 
contemporâneo...)_____________________ 

  
 5.  ANEXAR:  

 Breve curriculum do grupo;   

 Sinopse do texto; 

 Cópia do texto na íntegra;  

  Minutagem;(nome das músicas, autores, e seu tempo utilizado na peça); 

 Relação contendo dados do elenco – nome completo, idade (se menor anexar autorização 
conforme modelo), personagem, e-mail, telefones para contato. 

 
6. Nome completo do Diretor do 
Espetáculo:_____________________________________________________________ 
Idade________   
Telefones________________________ou_________________ou__________________ 
Email________________________________________________________________- 
 



Declaro estar ciente do regulamento 
Nome_______________________________________               
Assinatura__________________________________ 
 


