
 

 

FESTIVAL DESPERTACULAR 2022 

INSCRIÇÃO DE ESPETÁCULOS TEATRAIS 

 

EDITAL DO REGULAMENTO 

 
I – DO OBJETO 

 

1.  Promover a modernidade dos espetáculos com a inclusão de Libras como o 

idioma oficial da atração. As atrações devem possuir ainda, ao mínimo de dois 

atores do elenco sendo pessoas surdas usuárias da Libras. Os espetáculos 

serão avaliados com critérios no que se pede a seguir. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES 

 

2.  Todas as produções do território nacional concorrem ao edital. Para participar do 

processo de seleção, as produções em teatro, dança e circo podem ser 

representadas como “Companhia” por pessoa jurídica proponente, com ou sem 

fins lucrativos, devidamente registrada no Brasil ou por um membro do grupo que 

não possui empresa sendo representado como “Grupo” por uma entidade 

parceira de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, devidamente registrada 

no Brasil. 

2.1.  As inscrições deverão ser feitas entre 10h da manhã do dia 13 de junho de 

2022 até 18h do dia 15 de julho de 2022 por meio do formulário on-line de 

inscrição divulgado pelo site e redes sociais oficiais do Festival Despertacular 

2022. 

2.2.  Caso a inscrição esteja incompleta, nenhuma hipótese será avaliada. O Festival 

Despertacular 2022 dispõe para esclarecer dúvidas mediante exclusivo e-mail 

despertacular@gmail.com. 

2.3.  Na inscrição ao edital, a peça deve contar em seu elenco de atores, o mínimo 

dois atores surdos que convivam com a comunidade surda usuária da Libras – 

Língua Brasileira de Sinais. 

2.4.  O idioma principal do espetáculo deve ser em Libras, inclusive diálogos e 

narrações internas, prólogos e epílogos. 

2.5.  Projeções de legendas poderão ser utilizadas como elementos adicionais da 

atração, desde que respeitada a Libras como idioma oficial. 

2.6.  É vedada a participação no processo de seleção de espetáculos que tenham 

participação de membros da curadoria e do Festival Despertacular. 

2.7.  A inscrição pelo edital de espetáculos teatrais deve ser feita através do link do 

Google Forms disponibilizado pelo Festival Despertacular 2022, respeitando o 

prazo de encerramento do edital. 

2.8.  Cada concorrente poderá inscrever um ou mais espetáculos. As inscrições 

deverão ser preenchidas e enviadas exclusivamente pelo Google Forms do 

Festival Despertacular 2022, composto por seguintes questões: 



 

 

a) Modalidade do Espetáculo (selecionar apenas uma opção): 

( ) Espetáculo em Libras como o idioma oficial 

( ) Espetáculo em Português como o idioma oficial 

 

b) Categoria do Espetáculo(selecionar apenas uma opção): 

( ) Palco 

( ) Rua 

 

Dados do Grupo ou Companha 

 

a) Pessoa Jurídica (selecionar apenas uma opção):  

( ) Companhia – detentora da obra 

( ) Grupo – empresa parceira dos membros da equipe 

 

b) Nome do Grupo ou Companhia: 

c) CNPJ: 

d) Endereço: 

e) E-mail: 

f) Telefone /Celular: 

 

Nome do Representante Legal / Responsável Legal 

 

g) Nome Completo para recebimento de prêmio: 

h) Função no Projeto: 

i) Endereço Completo: 

j) RG: 

k) CPF: 

l) E-mail: 

m) Telefone /Celular: 

n) Dados Bancários (nome do banco, número da Agência, número da conta): 

 

Dados do Espetáculo 

 

a) Nome do Espetáculo: 

b) Sua peça? (selecionar apenas uma opção): 

( ) Inédito (nunca produzido/exibido ao público) 

( ) Recorrente (ativo, em circulação e exibição ao público) 

c) Origem de criação do espetáculo - Cidade/UF e Ano: 

d) Ramo artístico do espetáculo (selecionar apenas uma opção): 

( ) Teatro 

( ) Musical 

( ) Comédia 

( ) Outros: ____________ 

e) Gênero Artístico do Espetáculo (selecionar apenas uma opção): 

( ) Drama 

( ) Comédia 

( ) Terror 

( ) Musical 



 

 

( ) Outros: ____________ 

f) Currículo Artístico com Foto da Direção da Peça: 

g) Currículo Artístico com Foto do Elenco: 

h) Quantidade de Atores Surdos (selecionar apenas uma opção): 

( ) 0 

( ) 1 

( ) 2 ou mais 

i) Lista de Técnicos Integrantes do espetáculo concorrente; 

j) Link com Vídeo para Avaliação Exclusiva da Curadoria do Espetáculo. As 

imagens devem ser do espetáculo na íntegra e sem edição. 

k) Folder e Cartaz da Peça (anexo): 

l) Planta de Montagem da Peça (anexo): 

m) Cenografia da Peça (anexo): 

n) Histórico de exibição da obra em outros festivais/teatros. 

o) Informações adicionais que o proponente considere 

relevantes. 

 

III – DA SELEÇÃO 

 

3.1.  A seleção será realizada por uma curadoria constituída por profissionais das 

Artes Cênicas. Os curadores devem apresentar um resultado que contemple 

diferentes segmentos da produção das artes cênicas do Distrito Federal. 

 

3.1.2.  O resultado final será divulgado no mês de 20 de julho de 2022.  

 

IV– DOS ESPETÁCULOS SELECIONADOS 

 

4.1.  A seleção da curadoria contemplará, no mínimo, 4 (quatro) espetáculos de artes 

cênicas (teatro, dança e circo); 

 

4.2.  A decisão da curadoria é soberana e irrecorrível; 

 

4.3.  A curadoria se reserva o direito de convidar espetáculos caso considere 

fundamental para a composição do resultado da seleção. 

 

4.4.  O representante legal, sendo proponente da inscrição do projeto, deverá 

submeter a documentação original frente e verso para a liberação do pagamento. 

 

4.5.  Os(as) selecionados(as) para apresentação artística presencial no Festival 

Despertacular deverão apresentar-se duas vezes (em duas sessões) conforme 

programação a ser definida pela organização. 

 

 

 



 

 

 

V – DA AJUDA DE CUSTO 

 

5.1.  O proponente do espetáculo nacional aprovado pelo Festival Despertacular 2022 

receberá ajuda de custo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao fim do evento, no 

prazo de dez dias a contar do dia 12 de setembro de 2022. O pagamento aos 

espetáculos selecionados após a apresentação artística, ao dado bancário 

cadastrado pelo proponente no ato da inscrição do projeto. 

 

5.2  Compõem à ajuda de custo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) as despesas gastas 

pelo grupo teatral do proponente que incluem: custos com deslocamentos e 

cachês do grupo.  

 

5.3  O Festival Despertacular 2022 não se compromete a ressarcir ao proponente do 

projeto teatral o valor superior ao prêmio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) caso 

os custos superem o valor de ajuda. Assim sendo, o proponente da peça é 

inteiramente responsável pela administração da ajuda de custo recebida. 

 

5.4  Ao receber o prêmio, o proponente deverá assinar em documento de recibo 

emitido pelo Festival Despertacular 2022. 

 

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1.  Os espetáculos selecionados terão os custos de cachês pagos pelo Festival 

Despertacular 2022, conforme estabelecido pela cláusula V - DA AJUDA DE 

CUSTO. 

 

 

VII – CRONOGRAMA 

 

Datas Atividades 

10/06/2022 Publicação do Edital de Regulamento 

13/06 a 15/07/2022 Período de Inscrição das Propostas 

16/07 a 19/07/2022 Período de Análise das Propostas por parte da Curadoria 

20/07/2022 Divulgação do Resultado Final no Site Oficial 

03/08/2022 Divulgação dos Espetáculos (Artes Cênicas) 

 

Brasília – DF, 10 de junho de 2022. 


