
CONVOCATÓRIA  REVISTA  ANIMA  2015

A Associação Girino Cultural, realizadora do FESTIM - Fes�val de Teatro em Miniatura e Revista Anima, 

abre a Convocatória 2015. A proposta da Revista é promover um canal de troca e compar�lhamento de 

informações e experiências acerca do Teatro em Miniatura e suas potencialidades expressivas. A 

convocatória tem como finalidade a publicação de textos que se relacionem com o Teatro em Miniatura, 

suas pesquisas e experimentações. 

INSCRIÇÕES: 02 DE MARÇO A 24 DE MAIO DE 2015

REGULAMENTO 

A Associação Girino Cultural, ins�tuição cultural sem fins lucra�vos, no exercício das atribuições, 

conforme Estatuto Social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, torna 

pública a presente Convocatória, válida para todo o território nacional, e disposições abaixo estabelecidas:

I DO OBJETO 

1.1.O objeto desta Convocatória é a seleção de ar�gos, textos, resenhas, crí�cas e relatos de processo 

cria�vo e de pesquisa relacionados ao Teatro em Miniatura. Para esta Convocatória entende-se o Teatro 

em Miniatura como espetáculos curtos que se u�lizam de bonecos ou objetos em escala reduzida; as 

caixas de teatro lambe lambe; cenas curtas e experiências cênicas para público reduzido e em formatos 

que propiciam diferentes formas de se aproximar e relacionar com o público.

II DAS CONDIÇÕES 

2.1. Estão habilitadas a par�cipar desta Convocatória pessoas �sicas maiores de 18 (dezoito) anos 

entendidos aqui como "proponente". 
2.2. O (A) proponente declara a autoria dos materiais enviados.
2.3. O (A) proponente autoriza a publicação do material enviado na Revista Anima.
2.4. O (A) proponente poderá inscrever até 3 (três) projetos, podendo ser selecionado apenas 01 (um), 

seja o mesmo individual ou em grupo. Caso deseje inscrever mais do que um projeto, o (a) proponente 

deve fazer uma ficha para cada proposta e enviá-las separadamente. 
2.5. O (A) proponente deverá formatar o seu projeto obedecendo às exigências desta Convocatória, 

podendo inserir gráficos, imagens e fotos desde que de autoria própria, de domínio público ou com 

autorização expressa do autor da obra.

III DA INSCRIÇÃO/REGULAMENTO 

3.1. As inscrições serão gratuitas, realizadas no período de 02 de março a 24 de maio de 2015.
3.2. Serão aceitos textos em português e espanhol.
3.3 Os materiais deverão estar formatados com as seguintes configurações: Tipo de letra Arial, fonte 11, 

em espaço 1,5, formato A4, e com o mínimo de 3.800 e no máximo de 8.000 caracteres. O texto deve ser 

enviado em formato “.doc” editável.
3.4. O material poderá ser de autoria individual ou cole�va (representado por um do autores).
3.5. Entendido que o Teatro em Miniatura cons�tui um campo de múl�plas manifestações, o (a) 

proponente terá ampla liberdade quanto à abordagem na elaboração dos materiais.
3.6. A Associação não se responsabiliza por emails e anexos não enviados, corrompidos e enviados fora do 

prazo determinado nesta Convocatória. 



IV DOS MATERIAIS ENVIADOS

4.1. Para efe�var a inscrição o (a) proponente deverá enviar: 
a) Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada (disponível no site 

www.fes�m.art.br/convocatorias).  É necessário preencher, imprimir, assinar, escanear e enviar para o 

email revista@grupogirino.com.br 
b) Material a ser subme�do à seleção podendo ser ar�gos, textos, resenhas, crí�cas e relatos de processo 

cria�vo e de pesquisa relacionados ao Teatro em Miniatura.
c) Anexos, se houver.

V DA SELEÇÃO 

5.1. A seleção será realizada por comissão julgadora composta por até 5 (cinco) convidados pela 

Associação. 
5.2. Os textos selecionados farão parte da quarta edição da Revista Anima, com lançamento durante a 

programação do IV FESTIM - Fes�val de Teatro em Miniatura em 2015.
5.3. São critérios gerais norteadores da avaliação dos projetos a serem contemplados pela presente 

Convocatória: 
a) qualidade e excelência dos projetos; 
b) qualidade ar�s�ca e poé�ca, inedi�smo da proposta e coerência conceitual; 
c) clareza do material; 
5.4. A comissão de seleção é soberana, não cabendo veto ou recurso às suas decisões. 
5.5. O resultado do processo sele�vo será divulgado em junho de 2015 no site 

www.fes�m.art.br/convocatorias

VI DOS DIREITOS AUTORAIS 

6.1. Pela adesão à presente Convocatória, o(a) proponente (a) inscrito(a) que venha a ser selecionado(a) 

autoriza a Associação Girino Cultural a publicar os materiais em mídia impressa ou eletrônica. 
6.2. A Associação Girino Cultural poderá, ainda, autorizar a u�lização dessas imagens, cujos direitos são 

ora cedidos a terceiros, para fins educacionais e de divulgação, sem comercialização. 
6.3. É responsabilidade do(a) proponente obter licenças de direitos de propriedade intelectual e de 

direitos autorais incidentes sobre imagens, fotos e obras de terceiros a serem u�lizadas no material 

enviado. As referidas licenças de direitos deverão ser enviadas para a Associação, devidamente assinadas 

e com firma reconhecida, conforme modelo que será disponibilizado, sob pena de exclusão do material. 

VII DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O ato de inscrição implica a automá�ca e plena concordância com todos os termos desta 

Convocatória.
7.2. O ato de inscrição implica a automá�ca autorização, por parte do(a) proponente selecionado, de 

publicação dos materiais enviados, sem limitação de prazo e território, para as finalidades a que se 

propõe esta Convocatória. 
7.3. Os esclarecimentos referentes à Convocatória Revista Anima 2015 serão prestados pelo email: 

revista@grupogirino.com 
7.4. Casos omissos serão definidos pela comissão de seleção e pela diretoria da Associação Girino 

Cultural.
7.5. O selecionado isenta a Revista Anima e seus parceiros de qualquer responsabilidade derivada de 

qualquer transgressão da legislação Brasileira vigente e não adquire em virtude da assinatura da ficha de 

inscrição, nenhuma responsabilidade direta nem subsidiaria a respeito dos materiais enviados. 


