
CHAMADA PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS  - SCUOLA DI CULTURA 2019 

 

 

A SCUOLA DI CULTURA (situada na Av. Presidente Roosevelt, 1063 – São Francisco – Niterói – 

RJ) torna público o período para recebimento de propostas para eventos de ideias, poesia, 

música, espetáculos de dança ou teatro (infantil e adulto), além de exposições. As propostas serão 

selecionadas para a programação dos espaços, incluindo a Sala Luigi Pirandello ao longo da 

temporada 2019. 

Entre 15 de Fevereiro e 15 de Março os projetos devem ser enviados para o e-mail 

scuoladicultura@gmail.com.br 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1. Fomentar a produção artística de Niterói; 

1.2. Contribuir para o processo de formação de plateia e a democratização do acesso ao teatro; 

1.3. Valorizar a inovação, os grandes textos e autores entre novos e clássicos. 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 O período de inscrição: 15 de fevereiro a 15 de março; 

2.2 Poderão se inscrever artistas residentes nas cidades de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro 

e arredores; 

2.3 As propostas deverão ser enviadas para o e-mail scuoladicultura@gmail.com.br; 

2.4. Cada proponente poderá enviar apenas uma proposta; 

2.5. O período de inscrições das propostas poderá ser prorrogado, por motivos de força maior, 

por decisão da curadoria da Scuola di Cultura; 

2.6 A proposta deverá ser entregue em e-mail único contendo: 

a) Identificação do proponente: cópia de um documento de identidade com foto e cópia de 

um comprovante de residência. 

b) Título, autor e sinopse do projeto; 

c) Cópia do texto ou roteiro do evento; 

d) Justificativa do projeto: o proponente deverá apresentar argumentos que sustentem a 

sua proposição, ressaltando a qualidade artística e a relevância da proposta, indicando o público 

alvo (infantil ou adulto); 

e) Breve currículo do escritor, do grupo, do diretor e/ou do responsável pela apresentação; 



f) Indicação do mês desejado, quantos dias de evento ou apresentação – espetáculos 

adultos aos sábados e infantis aos domingos (preferencialmente); 

g) Outros materiais podem ser enviados; como portfólio, fotos, release, link para vídeos, 

etc. 

2.7. No assunto do e-mail o proponente deve escrever: Temporada 2019 – Nome do Projeto; 

2.8. O proponente antes do envio para inscrever-se deverá conferir o Rider de Luz e Som da 

Sala Luigi Pirandello (ver ANEXO); 

2.9. Não serão aceitas modificações ou substituições depois de finalizado o período de inscrição 

sem prévio conhecimento da curadoria da Scuola di Cultura; 

2.10. A inscrição será gratuita; 

 

3. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

3.2 A Curadoria da Scuola di Cultura é composta por uma Comissão de Avaliação, que é soberana 

em seus pareceres, buscando respeitar de maneira rigorosa os critérios apresentados. 

3.3 Serão selecionadas pela Comissão de Avaliação as propostas com maior pontuação, criando 

uma ordem de classificação. As propostas subsequentes, serão consideradas suplentes para 

eventuais substituições; 

3.4 Os critérios para a seleção das propostas são: 

• Qualidade artística (originalidade e expertise); 

• Relevância e adequação aos projetos da Scuola di Cultura; 

• Valorização da cultura para a sociedade, entre tradição e inovação. 

3.5 A Comissão de Avaliação pontuará as propostas apresentadas de acordo com os critérios: 

• Qualidade artística: 0 a 10 

• Relevância e Adequação: 0 a 10 

3.6. Cada membro da Comissão de Avaliação pontuará os projetos. Após a avaliação será 

contabilizada a pontuação de toda a comissão e calculada a média aritmética das notas. Ficando 

estabelecida a nota final e a lista de classificação das propostas que farão parte do elenco de 

projetos da Temporada 2019 na Scuola di Cultura. 

3.7 Havendo empate entre a nota final dos proponentes, o desempate obedecerá a maior nota no 

critério Qualidade Artística. Persistindo o empate, a Comissão de Avaliação fará uma votação.  

3.8. O projeto só estará oficialmente programado após a assinatura do Contrato de Cessão de 

Espaço; 

 

 

 



4. DO RESULTADO 

4.1. A Scuola Di Cultura divulgará até 30 de março o resultado da seleção no site, na sua página 

oficial no Facebook contendo a lista das propostas selecionadas, incluindo as propostas suplentes 

para a temporada 2019.  

4.2. Os selecionados serão convocados para uma reunião de produção, com data a ser definida 

entre um representante da Scuola di Cultura e um representante do projeto. Caso o proponente 

não possa comparecer, poderá enviar um representante em seu lugar; 

4.3. Caso o proponente não tenha representação na reunião de produção a proposta poderá ser 

desclassificada. 

 

5. APRESENTAÇÃO 

5.1. As apresentações na Temporada 2019 da Scuola di Cultura podem acontecer no período 

entre JUNHO a DEZEMBRO de 2019 – espetáculos adultos aos sábados e infantis aos domingos 

(preferencialmente); 

5.3. A quantidade de apresentações será acordada entre o proponente e a produção da Scuola 

di Cultura; 

5.4 A data de apresentação só poderá ser alterada pelo proponente na reunião de produção em 

caso de acordo junto a outro proponente selecionado, sempre com supervisão e conhecimento 

da Curadoria; 

5.5 Após a reunião de produção a data da apresentação só poderá ser alterada em caso de 

necessidades especiais da Sala Luigi Pirandello da Scuola Di Cultura, sempre com o de acordo 

do proponente; 

5.6 Caso o proponente desista de se apresentar, deverá comunicar a Produção da Scuola di 

Cultura com antecedência mínima de 02 (dois) meses da apresentação, de acordo com as 

especificações do Contrato de Cessão de Espaço. 

5.7. Os suplentes serão chamados caso aconteça algum impedimento ou desistência de qualquer 

selecionado. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Esclarecimentos sobre o conteúdo da Chamada para Ocupação de Espaços poderão ser 

obtidos através do e-mail: scuoladicultura@gmail.com.br 

6.2. O pagamento da cessão de espaço será de percentual da bilheteria após desconto de 6% de 

imposto sobre o bruto da bilheteria.   

6.3. Não haverá pagamento de cachê para a realização da apresentação ou evento; 

6.4. Não há custo adicional no uso do ride de luz; 

mailto:scuoladicultura@gmail.com.br


6.5. Despesas como transporte, direitos autorais, material cênico e encargos sociais provenientes 

da apresentação são de responsabilidade do proponente e sua produção; 

6.6. O valor da entrada será acordado com a produção da Scuola di Cultura; 

6.7. O proponente selecionado autoriza a Scuola Di Cultura a difundir e/ou publicar o resultado e 

a pontuação de sua proposta, assim como fotos e filmagens da apresentação.  

6.8. Os casos omissos serão definidos pela Curadoria da Scuola di Cultura. 

 

 

Niterói, 11 de FEVEREIRO de 2019. 

 

Curadoria da Scuola di Cultura 

  



ANEXO 

 


