
 
 

Edital Festival IFMT de Cenas Curtas 

O IFMT por meio de sua Pró-reitoria de Extensão (PROEX) através do edital nº 

17/2018 de Chamada para Apoio aos Circuitos de Arte e Cultura dos Campi do IFMT, 

convoca alunos de escolas de ensino médio, dos cursos superiores e artistas amadores 

da cidade de Cáceres e região a enviarem suas propostas de apresentações cênicas para 

o Festival IFMT de Cenas Curtas do campus Cáceres a ser realizado no mês de 

novembro do corrente nas dependências do campus dentro da programação do Festival 

de Artes do IFMT. 

Objetivos  

Objetivo geral 

Apresentar um painel de trabalhos de teatro desenvolvidos no campus e na comunidade 

externa da cidade de Cáceres.  

 

Objetivos específicos  

- Possibilitar conhecimento da linguagem teatral, conceitos e métodos desenvolvidos no 

IFMT campus Cáceres e na comunidade externa; 

 

- Socializar experiências culturais e artísticas entre os alunos do campus e comunidade 

externa; 

 

- Aproximar a rede de produtores de cultura do município de Cáceres; 

 

- Estimular a criatividade;  

 

- Abrir espaço para a revelação de novos talentos – sejam atores, diretores, dramaturgos, 

coreógrafos entre outros;  

 

- Proporcionar ao público o acesso a espetáculos de arte cênica de forma gratuita. 

 

Inscrições 

Período: de 18 a 26 de Outubro de 2018 

Forma: Via endereço eletrônico www.cas.ifmt.edu.br  

Ou pelo link https://goo.gl/forms/vGA3WSiV2ugj1bx43  

 

Período de Realização do Festival 

09 e 10 de novembro de 2018  

Horário: Dia 09 das 14 às 17 horas  

               Dia 10 das 08 às 11 horas 

Local: Campus do IFMT Cáceres – prof. Olegário Baldo 

           Avenida dos Ramires, s/n- Distrito Industrial - Cáceres MT 

https://www.cas.ifmt.edu.br/
https://goo.gl/forms/vGA3WSiV2ugj1bx43


 
 

Maiores informações: (65) 99996-3593 (mensagens pelo WhatsApp) 

Regulamento 

 

1. Das Inscrições 

 

1.1 O Festival IFMT de Cenas Curtas será aberto a artistas amadores em grupos ou 

isoladamente, de Cáceres e região. 

 

1.2 Cada proponente poderá inscrever-se com mais de 01 (uma) cena, desde que sejam 

enviadas separadamente; 

 

1.3 As cenas não terão número mínimo ou máximo de participantes, ficando sob 

responsabilidade de cada proponente o transporte/alimentação/cuidados dos 

componentes do grupo; 

 

1.4 Poderão participar das cenas apenas artistas amadores, de escolas, instituições ou 

organizações sociais. Cada cena inscrita deverá ter um representante responsável por 

organizar, transportar, montar e desmontar o espaço cênico utilizado; 

 

1.5 Para se inscrever, o proponente deverá preencher a ficha de inscrição no site do 

IFMT campus Cáceres com as seguintes informações: 

1.5.1 Sinopse da cena. 

1.5.2 Ficha Técnica. 

1.5.3 Nome dos participantes. 

1.5.4 Dados do responsável. 

1.5.5 Indicação de espaço para apresentação  

 

1.6 As opções de espaço ofertadas pelo festival são: espaço interno (sala de audiovisual 

ou auditório) ou espaços externos (corredores, jardins, corredor central, pátio externo). 

  

 

 

2. Da modalidade 

 

2.1 O Festival IFMT de Cenas Curtas 2018 terá uma modalidade de expressão das Artes 

Cênicas: Teatro. 

 

2.2 As propostas de cenas devem ter duração entre 2 a 30 minutos. 

 

2.3 Todas as cenas terão o prazo de 10 minutos para montagem e 10 minutos para 

desmontagem dos cenários e elementos cênicos.  

 

 

 

3. Da premiação  
 

3.1 O festival tem caráter de apresentação e mostra dos trabalhos desenvolvidos no 

campus do IFMT, na cidade de Cáceres e região e não tem cunho competitivo. Todas as 



 
cenas apresentadas na mostra receberão uma lembrança caracterizada com o logo do 

festival; 

 

3.2 Os participantes poderão ainda receber destaques de: 

            - Ator/atriz 

            - Texto 

 - Criação de cenário 

 - Criação de figurino 

 - Criação de maquiagem 

 - Cena pelo júri popular 

 

3.2.1 Todos os destaques receberão lembrança caracterizada com o logo do festival; 

 

3.3 Os destaques serão escolhidos pela comissão organizadora do festival e poderão ser 

entregues a vários participantes das cenas.  

 

3.4 O destaque de júri popular será escolhido pela plateia participante do evento, em 

formulário próprio, preenchido imediatamente após a cena apresentada. 

 

4. Atribuições dos responsáveis 
 

4.1 É responsabilidade do representante de cada cena:  

4.1.1 O transporte dos cenários e membros dos grupos; 

4.1.2 Zelar pelos bens e patrimônio dos espaços de apresentação. 

4.1.3 Organizar para que os participantes estejam com pelo menos 1 hora de antecedência no 

IFMT no dia da apresentação. 

 

5. É vetada a utilização de materiais que possam provocar acidentes e/ou causem riscos 

a integridade física dos participantes (armas de fogo, objetos cortantes/ perfurantes etc) 
 

6. Caberá à organização do Festival a programação da ordem de apresentação das cenas, 

segundo conveniências técnicas e critérios logísticos. 

 

 

Os casos omissos neste edital serão definidos pela organização do Festival.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáceres, 17 de outubro de 2018. 

 

 

 

                                                                                            Comissão organizadora do 



 
Festival IFMT de Cenas Curtas   

 


