SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GERÊNCIA SUPERIOR DE CULTURA

RESULTADO SELEÇÃO
‘’FESTIVAL DE CENAS CURTAS’’
Em cumprimento ao regulamento do Festival de Cenas Curtas e a nota oficial 01, a
Secretária de Educação e Cultura, por meio da Gerência Superior de Cultura torna
público o resultado das cenas selecionadas para participação do Festival Itaunense
de Cenas Curtas.
Cenas selecionadas:
CATEGORIA PROFISSIONAL
1.
2.
3.
4.
5.

‘’Recem Casados’’
‘’Passa-se o ponto’’
‘’Bar e Puteiro Dona Zefina’’
‘’Palhaços no olho da rua’’
‘’Nós cegos’’

CATEGORIA AMADOR
1. ‘’Lembranças’’
2. ‘’Por que Será?’’
3. ‘’Ensina-me a ser livre’’
4. ‘’Mãe é Mãe’’
5. ‘’O último Verso’’
6. ‘’ Despedaçada’’
7. ‘’Severino, um nordestino’’
8. ‘’Clandestinos’’
9. ‘’Monas Lisas’’
10. ‘’Teen – A era da Diversão’’
11. ‘’Quem matou meu peixe?’’

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
1º- Cumprimento de todas as exigências do regulamento.
2º- Quantitativo de atores em cena e tema abordado na cena.

RESALVAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS
1
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4.6 – Neste quesito foi considerado conteúdo político apenas as cenas que faziam
referência a política partidária.
3.3 – Os grupos que apresentaram 50% do elenco atores profissionais, foram
recepcionados na CATEGORIA PROFISSIONAIS.

OBSERVAÇÕES
Os responsáveis pelas cenas selecionadas terão até o dia 27/09, para assinarem o
terno de compromisso no Espaço Cultural Adelino Pereira Quadros no horário de
08h as 17h, onde no ato da assinatura receberão cópia do rider técnico disponível
para as apresentações e poderão marcar o ensaio da cena de acordo com a
agenda disponível.
As apresentações acontecerão nos dias 04, 05 e 06 de Outubro, as 19:30 no
Teatro Silvio de Mattos.
O dia e a ordem de apresentação de cada cena, será divulgado no dia 27/09.
RECURSOS
Os recursos referente a seleção das cenas deverão ser enviados via e-mail (
espacoculturalitauna@gmail.com ) e serão respondidos pelo mesmo endereço no
prazo máximo de 03 dias úteis.

Júri responsável pela seleção:
Jerry Adriane Teles Magalhães
_____________________________________________________

Ilimane Lopes Cardoso
Gerente Superior de Cultura
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