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II Festival Estudantil Paideia Artes 

 Prêmio Mizinho 2019 

EDITAL REGULAMENTO 

DO TEMA  

Art. 1º – A Paideia Artes por meio deste edital abre inscrições para o “II Festival 

Estudantil Paideia Artes - Prêmio Mizinho 2019” a ser realizado no dias 12, 13, e 

14 de julho de 2019 na Arena Carioca Fernando Torres localizada no Parque 

Madureira, Rua Bernardino de Andrade nº 200, Madureira (Entrada Portão 4). 

Parágrafo único – O tema é livre.  

DA INSCRIÇÃO 

Art. 2º – Podem participar do Festival todos os estudantes de arte da Paideia 

Artes (Teatro, Dança e Música).  

§1º – Vetada a participação de artistas profissionais, todas as funções cênicas 

devem ser realizada pelos estudantes;   

§2º – Vetada a participação de membros da comissão julgadora e membros da 

organização. 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Art. 3º – As inscrições devem ser feitas online pelo site da Paideia Artes 

(http://www.paideiaartes.com.br/II-Festival-Estudantil) no período de 29 de abril de 

2019 à 20 de junho de 2019.  O resultado das cenas selecionadas será divulgado 

no dia 22 de junho 2019 até as 23:00. 

Art. 4º – Cada participante pode inscrever-se com quantas 

cenas/coreografias/músicas quiser. Ficará a critérios da comissão de seleção a 

escolha das cenas. 

§1º – A ficha de inscrição deve ser preenchida corretamente no site, não deixando 

de preencher nenhum requisito. O não preenchimento de algum item pode 

acarretar na desclassificação do grupo. 

§2º – As cenas devem ter 60 segundos no mínimo e no máximo 10 min.  

§3º – – Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente todas 

as cláusulas e condições estabelecidas no presente regulamento. 

 

DA PREMIAÇÃO  

Art. 5º - Serão entregues certificados de participação para todos os artistas 

participantes do festival e troféus para as cenas ou artistas premiados. Será 

premiado somente um troféu para cada categoria. 
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§ 1º – Os participantes poderão acumular as premiações, ou seja, poderá ser 

premiado em mais de uma categoria.  

§ 2º – Como o festival é livre para todas as idades alguns prêmios serão divididos 

nas seguintes categorias de acordo com a faixa etária. 

§ 3º – A quantidade e categorias dos prêmios serão decididas pela produção após 

as inscrições. 

DA COMISSÃO JULGADORA  

Art. 6º – A Comissão Julgadora, será selecionada pela Comissão de Organização do 

evento, composta por membros com amplo conhecimento e experiência em artes. 

Parágrafo único – A Comissão Julgadora terá autonomia no julgamento, que será 

regido pelos princípios da originalidade e linguagem artística. 

 

DO RESULTADO DOS SELECIONADOS 

Art. 7º – O resultado da seleção será divulgado na Fanpage da Paideia Artes. 

Art. 8º - Os certificados de participação e troféus serão entregues no mesmo dia 

da premiação do Festival. 
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DAS DISPOSIÇÔES FINAIS 

Art. 9º – Os grupos inscritos são responsáveis por toda produção e desprodução 

das cenas. 

Art. 10º – Cada grupo terá 2 min para montar e 2 min para desmontar as cenas, 

podendo ser desclassificado na categoria de melhor cena, caso descumpra este 

artigo. 

Art. 11º – A Paideia Artes se responsabilizará pelo espaço de apresentação, sendo 

este um teatro, com toda estrutura de necessária. 

Art. 12º Do julgamento apresentado pela Comissão Julgadora, quanto a qualidade 

das apresentações selecionadas, não caberá qualquer recurso, ficando esta medida 

obrigatória às condições e características do festival, dispostas nas cláusulas deste 

Regulamento, que será julgado pela Comissão de Organização do Festival. 

 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2019.  

 

Não espere que lhe tragam flores... plante o seu jardim. 


