
                                                                              

TOMADA URBANA ATO V 

REGULAMENTO GERAL 

 

Este é um edital para seleção de projetos para a TOMADA URBANA ATO V, mostra internacional de arte urbana 

promovida pelo COLETIVO TEATRAL SALA PRETA, em Barra Mansa/RJ, BRASIL. 

 

Art. 1º - A Tomada Urbana é uma mostra internacional de teatro de rua, arte urbana e performance, realizada 

anualmente pelo Coletivo Teatral Sala Preta desde 2009 em Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro, BRASIL. 

 

Art. 2º - A Tomada Urbana objetiva a interação artística entre a silhueta urbana e o público barramansense ao levar 

para os bairros e distritos de Barra Mansa desprovidos de equipamentos culturais públicos ou privados, uma 

programação com obras de todo o mundo, inéditas na cidade. 

 

Art. 3º - A Tomada Urbana ATO V será realizada de 18 a 30 de novembro de 2013, no centro, nos bairros e nos 

distritos de Barra Mansa/RJ. 

Parágrafo Único - A Tomada Urbana ATO V será realizada com o seguinte cronograma: 

Novembro 

Dia 17: Chegada dos integrantes dos grupos que participarão das oficinas. 

Dia 18: Cortejo de divulgação da Tomada Urbana. 

Dia 19 a 23: Oficinas, palestras, mesas redondas e workshops. 

Dias 21 e 22: Chegada dos grupos internacionais. 

Dias 23 e 24: Chegada dos grupos com base no Brasil. 

Dia 24: Celebração do Merdão (Confraternização de abertura) 

De 25 a 29: Programação de teatro, performance, música, vídeo e artes visuais. 

Dia 30: Confraternização de Encerramento 

 

Dezembro 

Dia 01: Partida dos grupos nacionais. 

Dia 02: Partida dos grupos internacionais. 

 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 3º - Poderão inscrever-se artistas individuais e coletivos de criação de todo o Brasil e do Exterior.  

§1º. Poderão ser inscritas ATIVIDADES como espetáculos, apresentações musicais, intervenções 

urbanas, vídeos, palestras, workshops, mesas redondas e oficinas, além de outras atividades. 

§2º. Poderão participar atividades convidadas pela Comissão Organizadora da Tomada Urbana Ato V. 

§3º. Cada grupo poderá inscrever até 03 (três) trabalhos, mas até dois serão selecionados. 

§4º. Os proponentes deverão apresentar uma ficha de inscrição para cada trabalho. 

§5º. Considera-se trabalho qualquer ATIVIDADE de teatro de rua, performance, música, artes visuais 

e/ou audiovisual. Ou seja, pode-se inscrever mais de um espetáculo, ou mais de uma oficina, por exemplo. 

§6º. As inscrições serão encerradas às 23h59min do dia 25 de agosto de 2013. 

§7º. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela Internet, enviadas para salapreta@gmail.com, com 

o assunto INSCRIÇÃO TOMADA URBANA – (NOME DO PROPONENTE) e não serão aceitas outras formas de 

inscrição. 

§8º. Somente arquivos de vídeo e fotos poderão, se for da vontade do proponente, ser envaidas por meio físico 

postadas até a data limite para as inscrições encaminhadas ou entregues no seguinte endereço: 

SALA PRETA 

Av. Joaquim Leite, 604 / 208. Centro, Barra Mansa/RJ. CEP: 27345-390 

§9º. O Sala Preta não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a problemas particulares dos 

proponentes ou devido a falhas tecnológicas, tais como problemas em servidores, na transmissão de dados, na 

linha telefônica, em provedores de acesso ou por lentidão de servidores. Por essa razão, sugere-se aos 

interessados que concluam suas inscrições com a máxima antecedência possível, evitando assim eventuais 

dificuldades técnicas que porventura se verifiquem nos últimos dias do prazo de inscrições. 

 

Art. 4º - São considerados membros do grupo: atores, diretores e equipe técnica; 

§1º. Salvas as exceções, não serão considerados como Equipe Técnica os fotógrafos, cinegrafistas, carregadores, 

entre outras funções já disponibilizadas pela Organização da Tomada Urbana. 
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Art. 5º Para a inscrição o proponente deverá enviar os seguintes documentos digitalizados: 

I. Ficha de inscrição 

(Anexo 1 – Atividades na primeira semana, E/OU Anexo 2 – Atividades na segunda semana);  

II. Autorização do autor ou da Sociedade de Direitos Autorais a que o autor seja associado; 

III. 01 cópia do texto; 

IV. 04 fotos do espetáculo em resolução de no mínimo 300 dpi; 

V. Vídeo do espetáculo (URL ou em DVD). 

VI. Clipping resumido; 

VII. Cópia de RG e CPF, ou passaporte (estrangeiros), de todos os integrantes inscritos; 

VIII. Cópia do Cartão de CNPJ, quando proponente for pessoa jurídica; 

IX. Cópia do contrato social, ou estatuto e da ata da última eleição da diretoria, quando proponente for 

pessoa jurídica; 

X. Mapa de técnico (som, luz e outros recursos); 

 

§1º. As fichas de inscrição devem ser preenchidas em arquivos específicos, disponíveis no site 

www.salapreta.com.br, como anexos deste Edital. 

§2º. O material físico enviado para inscrição não será devolvido. 

 

Art. 6º - Serão indeferidas as inscrições: 

I. Que não apresentem todos os documentos citados no Art. 5º; 

II. Cujas fichas de inscrição e técnica estejam incompletas ou ilegíveis; 

III. Com DVDs que estejam sem identificação ou com problemas técnicos ou contendo outras imagens; 

IV. Enviadas fora do prazo estabelecido no §6º do Art. 3º deste regulamento. 

 

DA SELEÇÃO E RESULTADO 

Art. 7º - Serão selecionadas atividades conforme o seguinte: 

I. Até 3 palestras, workshops, mesas redondas para serem realizadas uma única vez na primeira 

semana; 

II. Até 3 oficinas para serem realizadas uma única vez na primeira semana; 

III. Até 5 espetáculos teatrais para serem apresentados até 4 sessões ao longo da segunda semana. 

IV. Até 4 apresentações musicais para serem apresentadas até 2 vezes ao longo da segunda semana; 

V. Até 4 performances e/ou artes visuais para serem apresentadas na segunda semana. 

VI. Até 15 vídeos curta metragens e 4 longas para serem exibidos na segunda semana. 

 

Art.8º - A seleção dos espetáculos será feita por pessoas ligadas às artes e de comprovada competência. 

 

Art. 9º - Os critérios de seleção serão: a) qualidade técnica e artística das atividades; b) viabilidade da proposta; e c) 

adequação do currículo à atividade proposta. 

 

Art. 10 - O resultado da seleção será publicado no dia 31 de agosto de 2013 no site www.salapreta.com.br. 

 

Art. 11 - Os grupos selecionados deverão confirmar participação até o dia 15 de setembro de 2013 através do 

preenchimento e envio da ficha de confirmação (Anexo 3). 

Parágrafo único: Só serão considerados participantes os grupos cujas fichas de confirmação estiverem 

adequadas. 

 

Art. 12 - Qualquer alteração na ficha técnica deverá ser entregue à organização até o dia 30 de setembro de 2013. 

 

DA RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES 

Art. 13 - É de responsabilidade do grupo selecionado: 

I. Pagamento da SBAT, ECAD ou outro órgão de arrecadação de direito autoral; 

II. Montagem e desmontagem de cenário e adereço; 

III. Acompanhar ou se responsabilizar pela montagem dos equipamentos e estrutura técnica de sua 

atividade; 
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IV. Respeitar os horários estabelecidos pela Comissão Organizadora; 

V. Confirmar dia e hora de chegada até o dia 15 de setembro de 2013; 

VI. Utilização do crachá de identificação para acesso a todas as dependências pertinentes ao evento. 

VII. Nomear um participante para a primeira semana de programação. Esta aplica-se somente à 

proponentes em coletivos de criação de teatro, performance ou música. Os artistas individuais poderão 

participar das oficinas, mas caso tenham inscrito uma apresentação para a segunda semana, não terão 

ajuda de custo para a primeira. 

VIII. Arcar com as despesas de hospedagem, alimentação e transporte local, caso queiram participar das 

atividades fora das datas programadas pela produção. 

 

DA RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Art. 14 - É de responsabilidade da comissão organizadora: 

I. Transporte de ida e volta entre a cidade de origem e Barra Mansa, para participantes com base no 

Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o cronograma apresentado no Art. 3º deste Edital.  

II. Transporte de ida e volta entre o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro / Galeão / Tom Jobim e 

Barra Mansa para grupos estrangeiros, ou de fora do Estado do Rio do Janeiro de acordo com o 

cronograma apresentado no Art. 3º deste Edital; 

III. Hospedagem e alimentação dos participantes inscritos (artistas e técnicos); 

IV. Ceder os espaços para as apresentações, bem como as autorizações para a utilização de espaço público 

quando necessárias; 

V. Colocar à disposição dos participantes: equipe de produção para auxiliar na montagem/produção das 

atividades. 

VI. Transporte local, de cenário, figurino e elenco, nos dias de atividades dos participantes inscritos. 

VII. Publicar a programação da Tomada Urbana até dia 31 de agosto de 2013 para confirmação de 

participação dos proponentes. 

VIII. Publicar a programação definitiva da Tomada Urbana até dia 10 de outubro de 2013 

 

Parágrafo Único: A Comissão Organizadora não se responsabiliza pela guarda de dinheiro, câmeras, filmadoras e 

demais objetos pessoais utilizados durante o período do evento. 

 

DA AJUDA DE CUSTO 

Art. 15 - A Comissão Organizadora dará a título de participação uma ajuda de custo, no valor bruto, de acordo com o 

seguinte: 

I. Palestras, workshops ou mesas redondas: R$ 1.200,00 

II. Oficinas: R$ 2.000,00 

III. Espetáculos teatrais ou apresentações musicais: de R$ 1.500,00 a R$ 4.000,00 (a depender da 

quantidade de apresentações e tamanho da equipe) 

IV. Performances e/ou Artes visuais: 2.500,00 

V. Vídeos: Não há ajuda de custo. 

 

§2º. O pagamento será efetuado em cheque após a última atividade programada para o proponente. 

§3º.  A ajuda de custo refere-se à participação do proponente em toda a programação, tanto na primeira 

semana, de acordo com o Art. 7º e inciso VII do Art. 13 deste edital, quanto na segunda semana. Ou seja se, por 

exemplo, um grupo de teatro é selecionado para apresentar um espetáculo, receberá de R$ 1.500 a R$ 4.000,00 

para ter um participante na primeira semana, além de apresentarem até 4 sessões na segunda semana. Outro 

exemplo é um oficineiro selecionado receberá para ministrar sua oficina na primeira semana, e terá suas 

despesas de acordo com o Art. 13, VII deste edital, somente no período de sua atividade. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16 - A organização receberá e prestará informações aos grupos através do e-mail: salapreta@gmail.com. 

 

Art. 17 - O grupo selecionado que confirmar sua participação concordará em ceder à Sala Preta o direito do uso de 

imagem de fotos ou filmagens, gratuitamente, para utilização como fonte de divulgação da Tomada Urbana e das 

atividades do Sala Preta, por tempo indeterminado. 

http://www.aeroportogaleao.net/
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Art. 18 - A inscrição do grupo implica na aceitação dos termos citados no presente regulamento. 

 

Art. 19 – O cumprimento integral deste edital por parte da organização da TOMADA URBANA depende da 

captação de recursos por meio de incentivos fiscais ou outras fontes. A organização se reserva no direito a 

interromper o processo de seleção e produção, por quaisquer motivos justificáveis especialmente 

concernentes aos recursos financeiros para o projeto, até dia 14 de setembro de 2013. 

 

Art. 20 – A organização da mostra não se responsabilizará por quaisquer despesas ou dívidas adquiridas pelos 

possíveis participantes antes do dia 15 de setembro, por ainda não serem considerados participantes. 

 

Art. 21 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da Tomada Urbana, respeitados os trâmites 

estatutários e regimentais da Associação Coletivo Teatral Sala Preta. 

 

Barra Mansa, 04 de junho de 2013 

 
 

 
SALA PRETA 
Danilo Nardelli 

Presidente 


