
EDITAL DE CHAMAMENTO 
1º Festival de Teatro Musical de Niterói – julho/22 

FTM-Nit 

  

 

O 1º Festival de Teatro Musical de Niterói – FTM-Nit é uma realização da Scuola di Cultura com 

patrocínio da Secretaria das Culturas de Niterói através da CHAMADA PÚBLICA DE FOMENTÃO 

- SMC 05/2021, com realização de 25 a 29 de julho de 2022 em Niterói – RJ. 

Pensando em democratizar o acesso a produções artísticas e atividades formativas do teatro 

musical, o 1º Festival de Teatro Musical de Niterói surge como uma nova proposta cultural na 

cidade. 

Por 5 dias, o Festival vai oferecer oficinas, palestras e apresentações, com o objetivo de 

aproximar profissionais, estudantes e apreciadores do teatro musical de Niterói e região, 

celebrando e encorajando o desenvolvimento da arte e da cultura. 

Todos os eventos serão gratuitos ao público, buscando facilitar o acesso às vivências artísticas e 

incentivar a participação popular no universo do teatro musical. Vagas limitadas. 

A arte, em sua totalidade, jamais se apresenta de forma linear. E como uma manifestação 

cultural tão potente, o teatro musical viaja por diferentes caminhos, entre música, dança, 

interpretação e os mais diversos talentos, levando a um destino em comum: o espetáculo. 

No período do FTM-Nit ocorrerão Oficina, Palestras e Apresentações. Este edital de 

chamamento é específico para as apresentações que ocorrerão no período de 26 a 29 de julho 

de 2022. 

1. DO OBJETIVO: 

Orientar acerca do processe de inscrições de espetáculos de teatro musical, e subsidiar o 

proponente, coletivos, grupos ou Companhias de Teatro com informações para melhor 

escolherem seus projetos para integrarem a programação do FTM-Nit que contará com 4 

apresentações nos dias 26, 27, 28 e 29/jul, sendo uma apresentação por dia. 

Cachê por apresentação: R$8.000,00 (oito mil reais) 

2. LOCAL DE REALIZAÇÃO E DATAS 

O 1º Festival de Teatro Musical de Niterói ocorrerá de forma presencial em teatro da cidade 

de Niterói. 

O FTM-Nit acontecerá entre os dias 25/07/2022 e 29/07/2022. 

Em caso de alteração de data, a organização divulgará de forma clara através das redes 

sociais e do seu site. 

3. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ocorrer através do formulário https://bit.ly/inscriçao-peça-ftm-nit até 

o dia 30/06/2022, podendo ser prorrogada pela organização. 

Os documentos e declarações a serem encaminhados são de exclusiva responsabilidade do 

proponente, não acarretando qualquer responsabilidade civil ou criminal para a 

organização. 

As inscrições serão gratuitas e abertas exclusivamente para pessoas jurídicas – MEI também 

é pessoa jurídica – com ou sem fins lucrativos de natureza cultural - responsável pela 

apresentação. 
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Não poderão se inscrever neste Edital: 

e) pessoas jurídicas que desenvolvam trabalhos que: 

 tenham cunho político-eleitoral, que se destinem a financiamento de campanhas, 
realização de comícios ou qualquer outra atividade vinculada a partidos políticos 
e/ou suas coligações; 

 infrinjam dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou outra 
norma jurídica vigente;  

 Violem os direitos de terceiros, incluindo os de propriedade intelectual;  

 Atentem contra a ordem pública; 

 Causem impacto negativo à saúde humana, animal e/ou ao meio ambiente;  

 Estejam ligados a jogos de azar ou especulativos;  

 Tenham vínculo com a exploração de trabalho infantil, degradante ou escravo;  

 Evidenciem preconceito ou discriminação de qualquer natureza; 

 Caracterizem promoção pessoal de autoridade, de servidor público, candidato ou 

da imagem de governo, de qualquer esfera política. 

Não há limite de inscrições. Um mesmo autor, proponente ou intérprete poderá participar 

com mais de um espetáculo. 

4. DA SELEÇÃO: 

São elegíveis a integrarem a programação do FTM-Nit espetáculos de teatro musical não 

inéditos ou inéditos. 

Os espetáculos serão analisados por curadoria, levando em consideração a qualidade 

artística. A decisão da curadoria é soberana, não cabendo veto ou recurso. 

A inscrição implica na prévia e integral concordância do proponente com as normas deste 

Edital de Chamamento. 

A organização poderá entrar em contato com as produções inscritas para verificar detalhes, 

confirmar informações e negociar datas de apresentação. 

Os selecionados serão contatados individualmente através dos dados informados na ficha 

de inscrição (email/celular). 

Serão selecionados até 4 espetáculos, podendo haver suplentes. 

Os selecionados receberão a lista de documentos necessários para concretização. 

5. IMPORTANTE: 

Todas as ações relacionadas ao 1º Festival de Teatro Musical de Niterói – FTM-Nit – tem por 

princípio a boa-fé entre as partes, a ação positiva e colaborativa em prol da cultura, 

educação e arte. 

Todas as despesas com transporte, deslocamento, direitos autorais e possível estadia e 

hospedagem para o festival é de inteira responsabilidade dos selecionados. 

Será de responsabilidade dos selecionados a montagem e desmontagem dos cenários. A 

organização orientará acerca do uso do palco e dependências do teatro. 
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Montagem, possível ensaio, desmontagem deverão ocorrer no mesmo dia, estando o local 

de apresentação disponível a partir das 09:00 do mesmo dia da apresentação. 

É obrigação do responsável pela inscrição do projeto providenciar a liberação dos direitos 

autorais do roteiro, canções e demais itens relativos à apresentação proposta, quando for o 

caso; 

Preencher a ficha de inscrição e envio dos materiais solicitados que serão informados aos 

proponentes dos espetáculos selecionados; 

Cumprir todas as datas e horários informados pela organização do FTM-Nit 

Realizar o espetáculo de forma integral em conformidade ao proposto no momento da 

inscrição 

Todo e qualquer ônus por questões de direitos autorais, ou informação errada de roteiro, 

ficha técnica e aspectos da apresentação recairão, exclusivamente, sobre o proponente; 

É de exclusiva responsabilidade do proponente os compromissos por encargos de natureza 

trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial, bancária, intelectual (direitos autorais, inclusive 

os conexos, e propriedade industrial), bem como quaisquer outros resultantes da 

contratação objeto deste Edital de Chamamento, ficando o Centro Cultural de Artes – Scuola 

di Cultura totalmente isenta dessa índole. 

O processo para seleção dos espetáculos e as apresentações dos selecionados não gera 

qualquer vínculo empregatício entre as partes. 

Por se tratar de um festival com verba pública em período de eleições, são proibidas 

manifestações político-partidárias. 

Seguimos os protocolos de segurança em saúde para Covid-19, conforme as recomendações 

das Secretarias de Cultura e de Educação de Niterói, e caso haja impacto na agenda, todo o 

festival e seus desdobramentos poderão ser revisitados. 

Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela organização do festival. 

6. DO PAGAMENTO: 

O pagamento do cachê será realizado em até 10 dias úteis após o término do 1º Festival de 

Teatro Musical de Niterói – FTM-Nit, através de transferência para conta corrente do 

proponente, neste caso pessoa jurídica, após apresentação/envio da nota fiscal 

corretamente emitida. 

O pagamento estará condicionado ao correto preenchimento e envio da nota fiscal. 

Em caso de não cumprimento da apresentação, fica a organização isenta de qualquer 

pagamento ao proponente 

Valor do cachê a ser pago por apresentação: R$8.000,00 (oito mil reais, com impostos) 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Em caso de dúvida, o responsável poderá entrar em contato através do e-mail 

festivaldeteatromusical.niteroi@gmail.com . 

mailto:festivaldeteatromusical.niteroi@gmail.com
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8. ANEXOS: 

A. ANEXO I – Informações acerca do local de apresentação 

Plateia: 200 lugares, sendo 2 assentos para P.O. (Pessoa Obesa), 2 assentos para P.M.R. 

(Pessoa com Mobilidade Reduzida) e 4 assentos para P.C.R. (Pessoa em Cadeira de Rodas), 

atendendo às orientações da NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos (ABNT) 

Refrigeração: 3 centrais de ar condicionado (sistema VRF) 

Informações sobre o Palco: 

 Boca de cena: 7,50 m 

 Pé direito do palco: 3,00 m (frontal) e 3,40 m (fundos) 

 Altura do palco em relação ao piso da plateia: 0,82 m 

 Dimensões laterais da coxia: 1,70 m (largura) e 5,20 m (profundidade) 

 Cortina de boca: 02 bambolinas vermelhas: 5,50 m (largura) e 3,00 m (altura) 

 Cortina de fundo de palco: 02 bambolinas pretas: 6,00 m (largura) e 3,30 m (altura) 

 6 varas de luz / cenário, sendo 4 em palco e 2 na plateia 

 Capacidade de peso de cada vara: não informado 

 Comprimento de cada vara: 2 varas de 7,50 m e 4 varas de 9,00 m 

 Piso do palco: madeira cedro 

 Entrada especial para cenário dimensões: 1,05 m (largura) e 2,00 m (altura) 

 Área para guardar cenário: Sim (fundos do palco) 

Camarins: 2 camarins com 7,50 m2 de área, com banheiro 

Som (principais itens): 

 Equipamento Marca Modelo Quantidade 

Mesa de Som Yamaha MG20XU 1 

Sistema de PA Mackie SRM450V3 2 

Sistema de SUB ONEAL OPSB-3800-PT 2 

Medusa - Diversos 1 

Cabo de Rede Furukawa Cta 5e Blindado - 

Microfone sem Fio Shure PG58 4 

Microfone sem Fio Shure BLX2 2 

Microfone sem Fio Staner HT48 2 

Microfone Shotgun Shure VP82 3 

Cabos Microfone XLR - Diversos - 

Pedestais de Microfone - - 3 

Direct Box Behringer Ultra DI - DI100 3 

Connectest Waldman CT-8.1 USB 1 

  
Iluminação (principais itens): 
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Equipamento Marca Modelo Quantidade 

Mesa de Luz Avolite AH1024 1 

Refletores Klight Led KL 54x3 RGBW 38 

Refletores Telem OM00311 - Fresnel / IPC 20 

Buffer CBI Splitter S-004 1 

  
Projeção:  

Equipamento Marca Modelo Quantidade 

Projetor Epson X-24+ 1 

Projetor Epson X-14+ 1 

Tela de Projeção CSR Elétrica 100" 1 

Tela de Projeção TES Elétrica 150" 1 

 

Essas são as principais informações do teatro. Em caso de necessidade de informações 

adicionais ou mais esclarecimentos, sugerimos contatar a organização através do email 

festivaldeteatromusical.niteroi@gmail.com. 

 

Controle de versões: 

- Corrigido Objetivo para: Orientar acerca do processe de inscrições de espetáculos de teatro 

musical, e subsidiar o proponente, coletivos, grupos ou Companhias de Teatro com 

informações para melhor escolherem seus projetos para integrarem a programação do 

FTM-Nit que contará com 4 apresentações nos dias 26, 27, 28 e 29/jul, sendo uma 

apresentação por dia. 

mailto:festivaldeteatromusical.niteroi@gmail.com

