REGULAMENTO
FESTIVAL TOCA DA ARARA DE ARTES CÊNICAS 2021 – EDIÇÃO ONLINE

1

– APRESENTAÇÃO

1.1 - Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei Aldir Blanc e Governo do Estado
de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Cia Cais do Porto
realizam no período de 02 a 31 de julho de 2021 a 1ª Edição do Festival Toca da Arara de
Artes Cênicas. Projeto contemplado pelo PROAC Expresso LAB.
Neste ano, o festival acontecerá de forma totalmente virtual, promovendo a valorização dos
trabalhos de artistas e grupos do estado de São Paulo, além de garantir ao público de forma
gratuita e segura o acesso ao entretenimento e à cultura, conforme as orientações de
isolamento social relacionadas à pandemia da COVID-19.
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– DO OBJETO

2.1 - O Festival Toca da Arara de Artes Cênicas 2021 - Edição Online é uma mostra estadual de
apresentações artísticas e atividades formativas das áreas de teatro, dança e circo, voltadas
para todos os públicos, que serão selecionadas por uma curadoria e apresentadas de forma
virtual.
O objetivo é o de selecionar trabalhos que se utilizem de tecnologias para sua exibição,
sejam eles online em tempo real e/ou gravados e adaptados para o contexto virtual.
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– DOS REQUISITOS

3.1 – Estão aptos a se inscrever neste edital artistas independentes, companhias, produtoras e
grupos do Estado de São Paulo cujo trabalho artístico esteja relacionado com pelo menos
uma das linguagens a seguir:
a) Teatro
b) Dança
c) Circo
3.2 – A participação de menores de 18 anos só será permitida com a autorização do responsável
legal e do Juizado da Infância e Juventude de sua cidade de origem.
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– DAS INCRIÇÕES

4.1 - Poderão se inscrever neste edital pessoas jurídicas domiciliadas no estado de São Paulo de
acordo com as categorias e subcategorias a seguir:
a) Categoria “APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LOCAIS”: podem se inscrever artistas
independentes, companhias, grupos ou produtora que os represente, que sejam da
cidade de Araraquara.
b) Categoria “APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS ESTADUAIS”: podem se inscrever artistas
independentes, companhias, grupos ou produtoras que os represente, que sejam do
estado de São Paulo.
c) Categoria “ATIVIDADES FORMATIVAS”: podem se inscrever artistas independentes,
companhias, grupos ou produtoras que os represente de todo o estado de São Paulo.
4.2 - As inscrições deverão ser realizadas do dia 01 de maio de 2021 até às 23h59 do dia 31 de
maio de 2021, exclusivamente através dos links abaixo, disponíveis também no site oficial
da Cia Cais do Porto e em suas redes sociais.
SITE OFICIAL DA CIA CAIS DO PORTO: www.ciacaisdoporto.com
INSCRIÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS: https://forms.gle/7C8V1fdCeiBQyzWt9
INSCRIÇÃO DE ATIVIDADES FORMATIVAS: https://forms.gle/Ccad6ZzpmLHiqRnp7
4.3 – Não há tema, nem duração mínima ou máxima das atividades preestabelecidos pelo
festival, portanto podem se inscrever apresentações artísticas e atividades formativas de
quaisquer gêneros, tamanhos e formatos, sejam elas inéditas ou não, para público adulto,
juvenil, infantil e/ou infantojuvenil.
4.4 – Cada proponente poderá inscrever até 2 (DUAS) propostas de apresentação artística e 2
(DUAS) propostas de atividade formativa para este festival. As inscrições devem ser feitas
INDIVIDUALMENTE. Será selecionada apenas 1 (UMA) proposta por proponente, seja ela
de apresentação artística ou de atividade formativa. Será permitida a presença em mais de
uma ficha técnica.
4.5 - Todos os itens do formulário deverão ser devidamente preenchidos.
4.6 - Todo o material enviado no ato da inscrição não será devolvido aos inscritos, passando a
fazer parte do acervo do Festival.
4.7 - Serão indeferidas as inscrições apresentadas em desacordo com as normas, condições e
especificações previstas no presente regulamento.
5 – MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO
5.1 - No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes materiais:
5.1.1 – Para as APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
A PREENCHER/ANEXAR NO FORMULÁRIO ONLINE:
a) Título do projeto;
b) Sinopse da apresentação artística;
c) Para apresentações gravadas: Link com o vídeo da apresentação artística na íntegra
com acesso livre de senhas;
d) Para apresentações ao vivo: Link de ensaio ou gravação de apresentação;

e) Classificação etária;
f) Ficha técnica completa;
g) Três fotos de divulgação com resolução mínima de 300 DPI, incluindo o nome da
apresentação artística e crédito do fotógrafo;
ANEXAR AO FORMULÁRIO EM ARQUIVO ÚNICO EM PDF CONTENDO:
h) Apresentação do projeto, com:
• RESUMO
• PROPOSTA DE ENCENAÇÃO
• DESCRIÇÃO DO FORMATO E FUNCIONAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA
(detalhando a proposta de exibição)
i) Currículo do grupo e artistas envolvidos no projeto;
j) Currículo da apresentação artística, se houver;
k) Autorização da SBAT ou de cessão do próprio autor para utilização do texto ou roteiro,
quando necessário;
l) Autorização do fotógrafo para utilização das fotos enviadas para divulgação;
m) Clipping com matérias e críticas da apresentação artística, se houver;
n) Outras informações que julgar necessárias para avaliação da proposta.
5.1.2

– Para as ATIVIDADES FORMATIVAS:
A PREENCHER/ANEXAR NO FORMULÁRIO ONLINE:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Título do projeto;
Sinopse da atividade formativa;
Para atividades gravadas: Link com o vídeo da atividade na íntegra, livre de senhas;
Público alvo, limite de vagas e classificação etária;
Ficha técnica da atividade formativa;
Duas fotos de divulgação com resolução mínima de 300 DPI, incluindo o nome da
apresentação artística e crédito do fotógrafo;
ANEXAR AO FORMULÁRIO EM ARQUIVO ÚNICO EM PDF CONTENDO:

g) Apresentação da atividade formativa, com descrição do formato
e funcionamento da apresentação artística, detalhando a proposta de exibição;
h) Metodologia;
i) Currículo de quem conduzirá a atividade formativa;
j) Portfólio /Clipping artístico de trabalhos realizados na área;

IMPORTANTE! Os arquivos devem ser nomeados de acordo com o seguinte padrão:
Exemplo 1: Autorização de uso de texto – Nome da apresentação/atividade
Exemplo 2: Foto 1 – Nome da apresentação/atividade - Nome do(a) fotógrafo(a)
5.2 – Serão automaticamente desclassificadas as inscrições preenchidas incorretamente,
encaminhadas sem os devidos anexos obrigatórios ou fora do prazo estabelecido.
5.3 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por inscrições não efetivadas por
questões particulares e/ou problemas técnicos dos proponentes ou de congestionamento na
web.

5.4 - O proponente receberá um e-mail confirmando sua inscrição;
5.5 - É vetada a inscrição de apresentações ou atividades formativas que tenham em sua ficha
técnica integrantes envolvidos na equipe de organização do Festival.
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– DAS ETAPAS DE SELEÇÃO

6.1 - O processo de avaliação das propostas inscritas acontecerá em três etapas, à saber:
• Etapa 1 - Habilitação: verificação dos materiais recebidos até a data limite para inscrição;
• Etapa 2 - Curadoria: terá a atribuição de avaliar as propostas classificadas na Etapa 1;
• Etapa 3 - Contratação: Nesta etapa, o proponente classificado na etapa 2 será contatado,
dentro do prazo estipulado pela Coordenação do Festival. Para efetivar a contratação deverá
encaminhar informações adicionais de produção e enviar os documentos que serão solicitados
por e-mail. A previsão de divulgação dos resultados é para o dia 14 de junho.
7 – DA CURADORIA
7.1 - A Curadoria do Festival Toca da Arara 2021 - Edição Online será composta por 4 (quatro)
profissionais da área das artes cênicas, escolhidos pela organização e que irão avaliar e
selecionar, dentre os trabalhos inscritos, aqueles que participarão do festival;
7.2 - Serão selecionados 3 (três) apresentações artísticas na categoria LOCAL, 5 (cinco)
apresentações artísticas na categoria ESTADUAL e mais 4 (quatro) atividades formativas.
7.3 - A Curadoria não terá a obrigatoriedade de justificar publicamente a sua escolha. A
composição da programação atenderá a critérios artísticos e técnicos do festival.
7.4 – Como parte das políticas afirmativas vigentes, serão priorizadas as propostas cujas fichas
técnicas sejam majoritariamente compostas por pessoas que se identifiquem com um ou mais
dos públicos a seguir:

a) População negra;
b) Comunidade LGBTQIA+;
c) Comunidade indígena;
d) Pessoas com deficiência;
e) Pessoas Idosas.

7.4.1 - No mínimo 5 (cinco) das 8 (oito) apresentações artísticas e no mínimo 3 (três) das 4
(quatro) atividades formativas serão destinadas à essa ação afirmativa.
7.5 – O resultado da seleção será informado via e-mail oficial para o endereço eletrônico
cadastrado no ato da inscrição e divulgado no site e nas páginas da Cia Cais do Porto no
FACEBOOK e no INSTAGRAM, e está previsto para o dia 14 de junho.
7.6 – Todos os inscritos receberão resposta à sua inscrição, independentemente de ter sido ou
não selecionado para este festival.

8 – DOS VALORES DOS PRÊMIOS E FORMA DE PAGAMENTO
8.1 – Cada uma das 3 (três) apresentações artísticas da categoria APRESENTAÇÕES LOCAIS
receberá premiação com valor bruto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
8.2 – Cada uma das 5 (cinco) apresentações artísticas da categoria APRESENTAÇÕES ESTADUAIS
receberá premiação com valor bruto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
8.3 – Cada uma das 4 (quatro) ATIVIDADE FORMATIVAS selecionadas receberá premiação no
valor bruto de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
8.2 - Em todos os pagamentos serão aplicadas as tributações vigentes.
8.3 - Caso haja cancelamento de participação por parte de algum grupo e/ou artista selecionado
após a contratação, o mesmo será automaticamente impedido de se inscrever nas duas edições
subsequentes do Festival e a curadoria se reserva no direito de convocar o projeto selecionado
em suplência.
8.4 - O prêmio estabelecido será pago em até 15 (dias) úteis após o cumprimento do objeto
deste edital, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
9 – DAS RESPONSABILIDADES DOS SELECIONADOS
9.1 - Cada grupo ou artista selecionado será responsável pela entrega do arquivo de vídeo
finalizado de sua apresentação artística ou atividade formativa no seguinte FORMATO:
Preferência de formato: HD
Proporção: 1920 x 1080
Resolução mínima: 1280 x 720

Sentido da imagem: Horizontal
Tamanho máximo: 2 GB

IMPORTANTE! Os arquivos devem ser nomeados de acordo com o seguinte padrão:
Exemplo: Nome da proposta – Nome do proponente
9.2 - Toda logística de montagem, gravação, finalização e exibição da apresentação ou atividade
formativa são de responsabilidade dos artistas ou grupos selecionados, exceto para as ações
gravadas;
9.3 - Cabe à comissão do Festival Toca da Arara apenas a exibição dos trabalhos selecionados,
com exceção daqueles cuja proposta seja a de acontecer em tempo real, cabendo ao grupo
nesse caso a exibição de seu trabalho. OBS.: O formato da exibição deverá ser descrito no
preenchimento dos itens 5.1.1 ou 5.1.2, subitens h) e g), respectivamente.
10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 - O e-mail informado no ato da inscrição será o canal de comunicação entre a Coordenação
do Festival e a proponente.
10.2 - A simples inscrição no Festival Toca da Arara 2021 – Edição Online, pressupõe a aceitação
e concordância com todos os termos do presente Regulamento.
10.3 - Os casos omissos neste Regulamento serão objetos de deliberação da Coordenação do
Festival. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: festivaltocadaarara@gmail.com
Araraquara, 01 DE MAIO DE 2021.

MAIA
Coordenador do Festival Toca da Arara 2021 – Edição Online
Diretor Artístico da Cia Cais do Porto

