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REGULAMENTO 
 
 
A Invento Criações e Produções de Eventos Ltda torna pública a abertura de inscrições para o 
2º Festival de Teatro Infantil do Ceará - TIC, que acontecerá de 06 a 14 de outubro de 2012 em 
Fortaleza e Sobral-CE, com o objetivo de promover novas formas de pensar e fazer teatro para 
a infância. Coletivos teatrais de todo o Brasil poderão enviar propostas de um ou mais 
espetáculos, no período de 30 de março a 21 de maio de 2012. 
 
DO FESTIVAL 
 
O Festival de Teatro Infantil do Ceará – TIC visa promover o teatro para a infância e 
democratizar o acesso à cultura para as crianças. A proposta é gerar novas oportunidades para 
o teatro infantil, fomentando novas perspectivas e estéticas. 
 
A fim de trazer novos ares para a cena teatral cearense, o evento reúne espetáculos locais, 
nacionais e ibero-americanos. São priorizados trabalhos que exploram novas formas de pensar 
e fazer o teatro infantil. 
 
Será uma intensa programação gratuita entre os dias 06 e 14 de outubro de 2012, em Sobral e 
em Fortaleza-CE, com sessões abertas ao público e outras exclusivas para escolas públicas 
municipais. O principal intuito é conquistar e formar novas plateias. 
 
DO TEMA 
 
Em 2012, o evento reforçará o conceito de arte infantil para toda a família, pois o TIC acredita 
que a família ocupa papel primordial na formação dos hábitos culturais da criança. Assim, 
busca-se ofertar espetáculos com temas mais pertinentes à família contemporânea de forma 
responsável e divertida, utilizando estéticas e dramaturgias mais apuradas, inovadoras e 
autorais. A proposta é quebrar alguns tabus, paradigmas e, sobretudo, preconceitos que 
perseguem essa linguagem. 
 
DAS APRESENTAÇÕES, DOS CACHÊS E DAS DESPESAS DECORRENTES 
  
Os espetáculos selecionados poderão ser apresentados na programação realizada em uma ou 
mais cidades onde o evento acontecerá, podendo realizar de uma a quatro (04) sessões 
diárias.  
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Para os grupos com endereços fora de Fortaleza e Sobral-CE, a organização do Festival arcará 
com as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem do grupo selecionado, durante 
o período de sua participação no evento. 
 
Os cachês serão negociados diretamente entre a organização do Festival e os grupos 
selecionados, a partir da proposta do grupo formatada no ato da sua inscrição. 
 
O valor acertado de cachê deverá ser formalizado por contrato. 
 
O pagamento será destinado apenas a Pessoa Jurídica (que represente legalmente o grupo) e 
será efetuado após a realização das apresentações artísticas mediante apresentação de Nota 
Fiscal e recibo, devendo ser retidos os devidos tributos quando necessários. 
 
DA INSCRIÇÃO 
 
A inscrição é gratuita e on-line. Deverá ser feita até o dia 21 de maio de 2012 por meio do site 
www.festival-tic.br 
 
Os grupos poderão apresentar mais de um espetáculo, mas cada espetáculo deverá ter sua 
inscrição exclusiva. 
 
Em até cinco (05) dias úteis do envio da inscrição via on-line, será enviado ao email 
(cadastrado no formulário eletrônico) o número de protocolo da inscrição. O grupo deverá 
responder esse email com, pelo menos, quatro (04) fotos do espetáculo em formato JPG e 
resolução mínima de 300dpi, e deverá enviar, via Correios, o DVD com filmagem na íntegra do 
espetáculo inscrito para o seguinte endereço: 
 
INSCRIÇÃO – 2º Festival de Teatro Infantil do Ceará - TIC 
Av. Antônio Sales, 2900 – 202 – Dionísio Torres – CEP 60.135-102 – Fortaleza-CE 
 
No espaço do remetente do envelope com DVD deverá constar os dados do grupo (nome e 
endereço) e número do seu protocolo de inscrição. 
 
Esse envelope com o DVD poderá ser postado até o dia 25 de maio de 2012. 
 
Serão consideradas somente as inscrições que cumprirem devidamente os procedimentos 
supracitados. 
 
As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou inverídicos serão 
automaticamente eliminadas. 
 
DIVULGAÇÃO  
 
A divulgação do resultado dos selecionados será feita através da mídia e do site www.festival-
tic.br a partir de julho de 2012. 
 
Os grupos selecionados serão comunicados por e-mail e telefone. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO GRUPO 
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O representante legal do grupo selecionado deverá declarar estar autorizado e responsável por 
todos os direitos de imagem e autorais do espetáculo contemplado. Além disso, o 
representante legal do grupo deverá se responsabilizar por todas e quaisquer obrigações de 
caráter trabalhista. 
 
Caberá ao grupo contemplado o pagamento dos direitos autorais de texto e/ou música (Ex.: 
ECAD, SBAT etc). 
 
O grupo selecionado, se houver presença de menores de 18 anos em cena ou trabalhando nos 
bastidores, deverá apresentar documento de liberação do Juizado da Infância e Juventude, até 
um (01) mês antes da abertura do evento, não sendo aceito o protocolo de requerimento. 
 
Os grupos cearenses selecionados deverão garantir a presença de pelo menos dois (02) 
integrantes na residência artística e debates promovidos pelo evento. 
 
Essas obrigações supracitadas constarão como cláusulas do contrato a ser firmado entre a 
realizadora do evento e o representante legal do grupo. O não cumprimento dessas obrigações 
implicará a rescisão do contrato. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela organização do evento. 
 
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a organização do evento por meio do 
telefone (85) 3181 6178 (das 14 às 18 horas, de segunda a sexta) ou pelo e-mail 
fest.teatroinfantil@gmail.com. 
 


