
APRESENTAÇÂO

O Grupo Girino Teatro de Animação, em parceria com 
o Paço das Artes, promove em São Paulo a segunda 
edição do FESTIM _ Festival de Teatro em Miniatura, 
entre 05 a 08 de junho de 2013.  

O Festival visa a promoção das novas possibilidades 
do teatro de animação e a relação com o público. A 
programação é composta por espetáculos, 
performances, caixas de teatro lambe-lambe, 
experiências cênicas, oficinas, café-debate e o 
lançamento da revista Anima.

A partir do intercâmbio de linguagens como o teatro 
de animação, performance, vídeo e artes visuais, a 
Mostra de Espetáculos do FESTIM apresenta um 
panorama da produção artística através das 
miniaturas e suas especificidades técnicas, estéticas e 
conceituais. 

Considerando a diversidade das manifestações 
artísticas e culturais e também a experimentação e 
pesquisa em suportes expressivos, FESTIM abre 
convocatória para inscrição de trabalhos artísticos.

Av.da Universidade, nº 01, 
Cidade Universitária _ São Paulo/SP 

E-mail: festim@grupogirino.com.br

Site: www.festim.art.br 

Telefones: 11 . 98692-1224 | 94994-3349

DATA  E  LOCAL

CONTATOS

Data limite de inscrição

FESTIM _ Festival de Teatro em Miniatura 
05 a 08 de junho de 2013.

Paço das Artes

REGULAMENTO

INSCRIÇÃO

O Festival de Teatro em Miniatura torna pública a 
presente convocatória, válida para todo o território 
nacional segundo os critérios gerais abaixo descritos.

Os trabalhos poderão ser inscritos nas seguintes 
categorias:

1. Caixas de Teatro Lambe-Lambe: espetáculos que se 
utilizam de caixas como suporte.

2. Experiências Cênicas ou Performances em 
Miniatura: trabalhos experimentais que se utilizam 
do universo da miniatura para se relacionar com o 
público. Estas apresentações serão realizadas dentro 
de um espaço fechado de 3m x 8m, para um público 
de 2 a 15 pessoas. Os trabalhos selecionados deverão 
ser de fácil montagem e não oferecer riscos aos 
participantes nem à estrutura do espaço.

1. A inscrição no FESTIM é gratuita e será efetivada 
através de preenchimento da ficha de inscrição 
disponível no endereço:  

2. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se 
inscrever. 
                          
3. Poderão ser inscritos até 2 trabalhos por 
participante.

4. Para cada trabalho deve ser preenchida uma ficha 
de inscrição.

5. Os trabalhos deverão ter duração máxima de 12 
minutos para um público de até 15 pessoas por 
apresentação.

6. Os participantes deverão realizar a apresentação 
dos espetáculos quantas vezes forem necessárias 
pelo período de 90 minutos.

7. Para a participação de todos os trabalhos é 
necessário:
a) Ficha de inscrição online devidamente preenchida,
b) Envio de arquivo PDF contendo release do projeto, 
necessidades técnicas, registros fotográficos, 
portifólio e outros documentos de importância para 
entendimento do trabalho para o emai l  

8. Os artistas deverão assinar a Declaração de Direitos 
de uso de Imagem para o festival.

www.festim.art.br

festim@grupogirino.com.br 

9. Os selecionados receberão uma ajuda de custo no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais);
a) O pagamento da ajuda de custo acontecerá em até 
10 dias após a realização do evento.
b) No caso de projeto de grupo, o pagamento será 
feito ao seu representante.
c) O festival não se responsabiliza por gastos como 
transporte , hospedagem, seguros ou qualquer outro 
ônus decorrente da apresentação dos participantes.
d) Os participantes receberão certificado de 
participação.

10. À organização reserva-se o direito de filmar e 
fotografar as performances e espetáculos, para 
efeitos de registro e divulgação.

Data limite de inscrição: .

Data de apresentação: .

O resultado da seleção será comunicado por email e 
disponibilizado no site  .

O agendamento de horário para apresentação será 
definido em acordo com os participantes segundo 
critérios da organização.

A participação na Mostra de Experiências Cênicas / 
Performance em Miniatura implica a total aceitação 
deste regulamento. Os casos omissos ou não 
previstos neste regulamento serão analisados e 
decididos pela equipe organizadora do Festival de 
Teatro em Miniatura.

INFORMAÇÕES GERAIS

DISPOSIÇÕES FINAIS

21 de abril de 2013

08 de junho de 2013

www.festim.art.br
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festim@grupogirino.com.br
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