
 

 

FESTIVAL DE ARTE PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO nº  001/2018 

 

A  C.R.I.A.R.E – PROJETOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS, CNPJ: 12.475.956/0001-29  e a BERÊ 
PRODUÇÕES, CNPJ: 16.905.290/0001-52 com apoio do Governo da Bahia, através da 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, torna pública a abertura de inscrições para a mostra 
artística da segunda edição do Petiz – Festival de arte para infância e juventude, nos termos do 
presente edital. 

1. DA REALIZAÇÃO 
 
1.1.  Petiz – Festival de Arte para Infância e Juventude, será realizado no período de 09 de 

março a 03 de junho de 2018 em Salvador – Bahia. O Petiz compreende as seguintes 
atividades: seminário “A arte para Infância e Juventude”, oficina artística voltada para 
educadores, visitas mediadas, feira do Troca-Troca e mostra artística reunindo 
espetáculos e oficinas voltadas para infância e juventude.  

1.2. Com caráter não competitivo, a mostra artística será realizada durante o período de 26 
de maio a 03 de junho e compreenderá apresentações nas seguintes modalidades: 
teatro, dança, música e circo. As apresentações dos espetáculos ocorrerão no Espaço 
Xisto Bahia, localizado nos Barris e no seu entorno.  

 
2. DA INSCRIÇÃO  

 
2.1. Poderão inscrever-se grupos de todo o Brasil para participarem da mostra artística que 

encenem espetáculos destinados ao público infantojuvenil (de 0 a 12 anos), nas 
seguintes linguagens: música, teatro, circo e dança, cabendo à curadoria do festival a 
seleção dos participantes. 

2.2. Poderão se inscrever pessoas jurídicas (grupos, companhias, produtoras teatrais e 
microempreendedores) de todo o território nacional que contemplem a 
área/atividade cultural em seu Estatuto, Contrato Social ou Cartão CNPJ. 

2.3.  Serão aceitas as inscrições de mais de uma proposta por grupo/artista, mas apenas 
uma poderá ser contemplada por proponente. 

2.4.  As inscrições deverão ser feitas via internet, através do e-mail: 
festivalpetiz@gmail.com, mediante documentação obrigatória exigida no Item 
abaixo, no prazo de  18 de janeiro a 15 de fevereiro de 2018.  

2.5. Para a inscrição, o grupo deverá enviar obrigatoriamente os seguintes itens: 
2.5.1. Ficha de inscrição contendo identificação e necessidades técnicas devidamente 

preenchida (em Word) e anexos complementares. 
2.5.2. Circo/Dança/Teatro - Link de vídeo do espetáculo na íntegra (caso o vídeo 

tenho senha de acesso, favor informar na ficha de inscrição) e 3 fotografias 
digitais para divulgação (em alta resolução – 300dpi).  
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2.5.3. Música - Link de 4 músicas do soundcloud, palcomp3, youtube, ou outro site de 
compartilhamento (as canções não precisam ser composições próprias) e 3 
fotografias digitais de shows do grupo/artista para divulgação. 

2.6. Serão indeferidas as inscrições que não derem acesso corretamente aos links de 
imagem e áudio, assim como aquelas que estiverem fora do prazo estabelecido para 
envio até  15 de fevereiro de 2018.  

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Os espetáculos selecionados nas linguagens circo, dança e teatro deverão realizar 02 

(duas) apresentações, enquanto os selecionados em música, farão apenas uma única 
apresentação. 

3.2. Todos os grupos selecionados receberão o cachê de participação de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais) por apresentação, mediante emissão de nota fiscal. 

3.3. Os grupos vindos fora de Salvador e região metropolitana contarão com: Transporte 
do grupo (cidade de origem – Salvador / Salvador – cidade de origem),Transporte de 
cenário (cidade de origem – Salvador / Salvador – cidade de origem), sendo um único 
endereço de carga e descarga, Hospedagem (apartamentos duplos ou triplos); 
Alimentação em local estabelecido pela produção (café da manhã, almoço e jantar); 
Transporte local – Traslado aeroporto/rodoviária x Hotel e Hotel x 
aeroporto/rodoviária; deslocamento de seus integrantes e cenário para o local de 
apresentação do espetáculo, conforme cronograma previamente definido.  

3.4. Caberá ao grupo selecionado providenciar o material cênico e técnico/operador 
necessário ao seu espetáculo/show, incluindo as gelatinas necessárias ao seu plano 
de luz, com exceção da estrutura técnica de base de iluminação e sonorização 
oferecida pelo Festival. Será disponibilizada o tempo de 4h para a montagem do 
espetáculo. (O rider técnico do Espaço Xisto Bahia está disponível no anexo deste 
termo).  

3.5. Os grupos participantes se responsabilizarão por qualquer incidência de ação fiscal que 
possa haver por parte dos órgãos SBAT, ABRAMUS, ECAD e Autores Independentes. 
Devendo regularizar o uso das obras utilizadas em seu espetáculo junto às instituições 
responsáveis e comprovar a produção do festival a liberação do espetáculo por estas 
instituições, no prazo estabelecido pelo festival. 

3.6.  Os proponentes contemplados autorizarão o uso do material gravado para veiculação 
em rádio, televisão, internet, divulgação e outras mídias, sem nenhum ônus para a 
SECULT ou para a produção do festival. 

3.7.  Os proponentes selecionados assinarão contrato comprometendo-se a participar da 
programação artística do Festival Petiz, mediante apresentação do espetáculo inscrito 
nos horários, datas e espaços previamente combinados. 

 
4. DA SELEÇÃO  

 
4.1.  A Seleção será feita pelo grupo de Curadoria da Mostra Artística formado por Eugênia 

Millet (Atriz, arte-educadora, professora da Escola de Teatro da UFBA, idealizadora  
do Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria), Ney Wendell (arte-educador, 
diretor teatral, professor da "Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal 
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(UQAM)" no Canadá , tem pós-doutorado em Sociologia pela Université du Québec à 
Montréal-UQAM , doutor e mestre em Artes Cênicas pela UFBA, licenciado em Teatro 
pela UFBA, arte-educador, diretor teatral, escritor e gestor de projetos sociais e 
educacionais e Renata Berenstein (Diretora teatral e Coordenadora Geral do Petiz) a 
partir do registro audiovisual e formulário de inscrição.  

4.2.  Serão selecionadas propostas de espetáculos de grupos e artistas que possam integrar 
uma programação diversificada voltada para as diferentes faixas etárias (de 0 a 12 
anos). 

4.3. Diretrizes: A curadoria se balizará pela manutenção do equilíbrio adequado entre os 
grupos contemplados no estado na Bahia e no âmbito nacional. O objetivo de criar 
uma programação diversificada com a escolha de grupos nas áreas de dança, circo, 
música e teatro. Além dos seguintes critérios: apresentações adequadas para o 
espaço específico do festival; as diferenças estéticas entre os grupos; os vínculos 
temáticos com a infância; a mistura de grupos com histórias e produções diversificas e 
a oportunidade de unir artistas experientes e emergentes. 

1.1.  A divulgação dos espetáculos selecionados será realizada em até 30 dias após o 
término das inscrições do Festival, por meio de mensagem enviada ao e-mail 
cadastrado no ato da inscrição e pelo site oficial do Festival 
http://www.festivalpetiz.com 
 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. A simples inscrição no Petiz presume a aceitação e concordância com todos os termos 

do presente regulamento e das decisões da Comissão Organizadora do Festival. 
 

3. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:  

1.1. Anexo I- Modelo de Formulário de Inscrição. 
1.2. Anexo II – Rider Técnico do Espaço Xisto.  

http://www.festivalpetiz.com/

