
 

7º Festival de Teatro de Duque de Caxias 

 

 
Centro de Pesquisas Teatrais de Duque de Caxias e Secretaria Municipal de Cultura realizará no 
período de 01 a 14 de novembro de 2010 o 7º Festival de Teatro em Duque de Caxias nas 
categorias adulto e infantil. 
 
Regulamento: 
 

 Os Grupos interessados poderão inscrever apenas 01 (um) trabalho de cada  categoria. (Adulto e 

Infantil.) 

 Os espetáculos serão apresentados no Teatro Raul Cortez no Centro Cultural Oscar Niemeyer em 

Duque de Caxias; 

 Não será permitido a estréia de nenhum espetáculo durante o festival, nem apresentação com 

tempo superior a 1 (uma) hora e 30 (trinta ) minutos de duração; 

 Cada grupo se responsabilizará pelas despesas decorrentes da montagem, cenografia, figurino e 

transporte até o teatro; 

 O uso do crachá e a identidade dos participantes serão exigidos na entrada da sede do Festival; 

 Todos os integrantes receberão certificado de participação; 

 As inscrições serão abertas aos Grupos de Teatro de Todo o Brasil; 

 Após a seleção haverá uma reunião com os representantes de cada grupo. 

  
Inscrições: 
 
As inscrições abrem dia 08 de setembro de 2010 e encerram em 08 de outubro de 2010. 
 

 Inscrições Gratuitas. 
 
Os interessados deverão enviar: 
 

 01 (uma) cópia impressa do texto; 

 Currículo do grupo; 

 Proposta de encenação; 

 Planta baixa de cenário; 

 Mapa de luz e som; 

 Fotografias, releases, cartazes e materiais de jornal; 

 DVD com a gravação do espetáculo com câmera parada sem qualquer edição; 

 Autorização do autor ou da SBAT; 

 Liberação do ECAD; 
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 01 (Uma) foto 3x4 de cada membro do grupo. 

 01 (Uma) cópia do documento de identidade de cada membro do grupo. 

 Autorização do Juizado de Menores, caso haja a participação de menores no espetáculo. 

 
 
 
 
 
O Material acima deverá ser enviado aos cuidados do Sr. Guedes Ferraz para o seguinte endereço: 
 
Local: Teatro Municipal Raul Cortez 
Praça do Pacificador s/n – Duque de Caxias - CEP 25020-069 / RJ. 
Informações: 
(21) 2771-3062 / 2671-4134 (horário comercial)   
(21) 8679-9114, 8195-5155, 9101-1414 
(22) 9917-0032 
E-mail: cptdc@hotmail.com 
 
O VII Festival de Teatro de Duque de Caxias disponibilizará hospedagem aos grupos oriundos de outros 
estados.  
 
Seleção: 

 

 A não apresentação de um dos itens citados no parágrafo anterior implicará na desclassificação 

automática do trabalho inscrito. 

 Será considerada como critério de avaliação a data limite de 08 de outubro de 2010 para a 

postagem do material solicitado. 

 Todos os espetáculos inscritos serão avaliados em caráter de pré-seleção. 

 A divulgação dos trabalhos selecionados para a participação no festival será feita a partir das 

0:00h do dia 15 de outubro de 2010.  

 
Da Comissão Julgadora: 
 
A comissão julgadora do Festival será constituída por pessoas de cultura teatral, pública e notória, 
designada pela Comissão Organizadora. 
 
Premiação: 
 
Melhor Espetáculo:Troféu e R$ 7.000,00 (sete mil reais); 

Segundo Melhor Espetáculo: Troféu e R$ 3.000,00 (três mil reais) 

mailto:cptdc@hotmail.com
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Terceiro Melhor Espetáculo: Troféu e R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

Melhor Diretor: Troféu 

Melhor Ator: Troféu 

Melhor Atriz: Troféu 

Melhor Ator  Coadjuvante: Troféu 

Melhor Atriz  Coadjuvante: Troféu 

Melhor Figurino: Troféu 

Melhor Maquiagem: Troféu 

Melhor Cenografia: Troféu 

 

 

 

 

 

Teatro Raul Cortez - Centro Cultural Oscar Niemeyer.  

ESPECIFICAÇÕES: 

Platéia do Teatro  

Lotação 440 lugares. A Platéia do Teatro Raul Cortez também possui lugares especiais reservados 
para cadeirantes e tem acesso facilitado pelas rampas que ligam o foyer à sala de espetáculos. O 
ambiente possui equipamentos de prevenção de incêndio e saídas de emergência.  

Camarins  

02 Camarins para 20 pessoas em cada um com chuveiros elétricos e instalações para deficientes.  

Medidas da caixa cênica  

Abertura máxima da boca de cena: 15 metros.  

Profundidade do proscênio: 03 metros.  

Profundidade da boca ao Ciclorama: 10 metros  

Altura máxima da boca de cena: 6 metros.  

Obs.: Terceiro maior palco do Rio de Janeiro, perdendo apenas para o Theatro Municipal e para o 

Teatro Odylo Costa Filho (UERJ).  
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Urdimento  

15 Varas para cenário.  

05 varas de luz.  

Passarela de luz da platéia.  

Ponte na boca de cena com varas de luz.  

01 Pano de boca com abertura lateral, em dois panos, cada um com 8.40m de largura e 8.15m de altura 

acabada, em veludo de algodão ignifugado na cor caramelo.  

06 Pares de pernas 1.80m x 6.00m em veludo de algodão ignifugado na cor preto fosco.  

04 Bambolinas 16.40m x 2.00m em veludo de algodão ignifugado na cor preto fosco.  

01 Rotunda em dois panos 8.40m de largura e 6.50m de altura, em veludo de algodão ignifugado na cor 

preto fosco.  

01 Ciclorama em tela plástica de PVC tipo cineplast, 16.40m de Comprimento com bainha superior e 

inferior para colocação de tubo de ferro diâmetro 2".  

Cabine técnica  

Boa e espaçosa, equipada para operação de equipamento de iluminação cênica (até 48 canais) e áudio 
(até 32 canais)  

OBS.: Não Tem suporte de projetor de vídeo (projeção direto da cabine técnica)  

Eletroeletrônicos  

01 DVD player  
01 Projetor Multimídia  

Luz:  
 

 10 Refletores Par 64 foco 5 (geral) 

 12 Refletores par 64 foco 5 

 06 Refletores Par 64 foco 1  

 02 Refletores Par 64 foco 2 

 05 PCs 

 08 Fresneis 

 05 Elipsoidal 
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 01 Mesa de Luz Frog Jester, 48 canais 

Obs: sugerimos que os grupos tragam suas gelatinas para eventuais necessidades. 

 

Som: 

 02 microfones shure + cabos 

 02 microfones sem fio SKP duplo 

 02 pedestais para microfones 

 02 pedestais para caixas 

 03 suportes para banner 

 02 caixas amplificadas SKP = (P.A) 

 02 caixas Selenium para retorno 

 01 equalizador gráfico estéreo de 15 bandas PEAVY 

 02 amplificadores de caixas de retorno = uma de 1800 w e outra de 900w 

 01 mesa de som MG32 Yamaha   

 01 CDJ reprodutor de disco com 2 saídas 

 01 DVD  play slim Philips com karaoke  

 01 medusa de 10 saÍdas (GRCA e 4 P10) 

DISPOSIÇÕES GERAIS: Cabe à comissão julgadora e à Coordenação do Festival fazer cumprir as 
normas estabelecidas neste regulamento e deliberar sobre qualquer tema nele não especificado, sendo 
suas decisões irrecorríveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Inscrição 
 
 

Nome do Grupo:_______________________________________________________________ 
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Nome do Espetáculo:___________________________________________________________ 

 
Autor_____________________________   Direção:______________________________ 
 
Duração:__________ Atos:__________ Categoria:__________ Gênero:___________ 
 
Endereço do Grupo:____________________________________________________________ 
 
Responsável pelo Grupo:________________________________________________________ 
 
Identidade:___________________   Telefones:_________________________ 
 
Cenografia:________________________ 
 
Figurino:___________________________ 
 
Maquiagem:________________________ 
 
Nº de componentes: _______ Masc:______ Fem:______  Total:______ 
 
*Elenco por ordem de entrada em cena. 
 
 
 

Nome dos Componentes Personagem /Função Registro Geral 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


