
2º EDIÇÃO DO TEIMA – FESTIVAL DE ARTES ONLINE 

CHAMAMENTO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO  

REALIZADO EM MARÇO DE 2021 

 

1. Apresentação 

TEIMA – FESTIVAL DE ARTES ONLINE é um evento         

multilinguagem realizado e transmitido totalmente     

on-line. Durante 15 horas de programação distribuídas em        

três sábados, apresenta atrações ao vivo e gravadas nas         

linguagens de teatro, música, dança, performance,      

contação de histórias, literatura e circo. 

A realização é fruto da parceria entre três produtoras         

sediadas na cidade de São Paulo: a Ventania Cultural, a          

Cotiara Produtora e a RIMA Coletiva.  

A realização da 2ª edição do TEIMA – FESTIVAL DE ARTES           

ONLINE foi contemplada pelo EDITAL PROAC EXPRESSO LEI        

ALDIR BLANC Nº 40/2020 promovido pelo Governo do Estado         

de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia          

Criativa. 

 

2. Definição 

Através deste, torna-se público o chamamento de obras        

para integrar a programação da 2º Edição do TEIMA –          

FESTIVAL DE ARTES ONLINE, a ser realizado nos dias 06, 13           

e 20 de março (sábados), das 15h às 20h, com transmissão           

ao vivo pela plataforma Netshow-me.  

 

O chamamento é destinado exclusivamente para artistas       

residentes no Estado de São Paulo e receberá inscrições a          

partir do dia 25 de janeiro até às 18h do dia 29 de             

janeiro de 2021. O resultado será divulgado no site do          

Festival no dia 10 de Fevereiro de 2021. 

 

Serão aceitas somente inscrições de proponente pessoa       

jurídica, podendo ser Microempreendedor Individual – MEI. 

 

Cada artista poderá inscrever apenas uma obra individual.        

Mas, um mesmo artista também pode integrar outra obra,         

desde que esta seja coletiva.  
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O proponente jurídico poderá realizar mais de uma        

inscrição, desde que representando artistas distintos.  

 

3. Informações gerais  

A atual conjuntura do país e da Cultura, agravadas pela          

pandemia, têm exigido dos artistas reinvenção e       

experimentação. Por isso, o TEIMA, em sua 2º edição,         

segue focado em criações que buscam plasmar-se a esse         

momento.  

 

Assim, o presente chamamento tem como objetivo dar        

visibilidade a artistas independentes com trabalhos      

inovadores, preferencialmente concebidos para o ambiente      

online. Serão aceitas obras nos formatos ao vivo e/ou         

gravado.  
 

O TEIMA busca contemplar e dar visibilidade a diversas         

linguagens artísticas, a fim de incentivar a fruição de         

formatos e obras que nem sempre são familiares ao público          

geral.  

 

Nesta edição, o Festival será gratuito e terá tradução em          

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) em sua programação        

completa, a fim de democratizar o acesso de diferentes         

públicos. 

 

As linguagens contempladas são: 

 

A. CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS - duração: de 20 a 30min 

B. MOSTRA CURTA-PEÇA-METRAGEM - duração: de 15 a 25min 

C. DANÇA - duração: de 40 a 50 min 

D. MÚSICA - duração: de 50 a 60 min 

E. PERFORMANCE - duração: de 15 a 30 min 

F. INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - duração: 15 a 30min 

G. INTERVENÇÃO LITERÁRIA - duração: de 15 a 30min 

H. TEATRO - duração: de 40 a 75min 

I. CIRCO - duração: de 30 a 60min 

 

As obras inscritas poderão apresentar formatos híbridos,       

ou seja, poderão unir duas ou mais linguagens artísticas.         

Contudo, o candidato deverá selecionar apenas UMA       

linguagem ao preencher o Formulário de Inscrição. 
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4. Orçamento 

O presente chamamento soma o valor total bruto de         

R$68.200,00 destinado ao pagamento de cachê das 29 obras         

selecionadas.  

 

5. Linguagens 

As obras selecionadas farão uma apresentação única em um         

dos três dias de Festival. A transmissão é ao vivo em           

ambiente on-line, ou seja, a exibição das obras ocorrerá         

por meio de plataforma digital, em tempo real, sem contato          

presencial do público ou da produção com os artistas,         

grupos ou companhias.  

As obras podem ser solo, dupla ou coletiva. Destinadas ao          

público infantil, jovem e adulto. 

Serão selecionadas: 

 

A. Três obras de contação de histórias. Entende-se por        

contação de histórias, a transmissão de eventos por meio         

das palavras/narração que pode ser acompanhada por sons,        

imagens, cenários, figurinos, boneco e movimentos      

corporais. O cachê da apresentação é de R$2.000,00 valor         

bruto. 

 

B. Cinco obras para a Mostra curta-peça-metragem, são       

trabalhos cênicos mediados pelo audiovisual. É vídeo,       

mas não é cinema. É peça, mas não é palco. É um flerte             

amoroso, onde o teatro e o cinema se namoram. O trabalho           

não é apresentado ao vivo, é elaborado e filmado         

previamente, podendo ser solo ou coletivo. O cachê da         

apresentação é de R$2.000,00 valor bruto. 

 

C. Três obras de dança. Abrangendo todas as expressões        

contidas nessa linguagem. O cachê da apresentação é de         

R$3.800,00 valor bruto. 

 

D. Três obras de show musical.Abrangendo todas as expressões        

contidas nessa linguagem. O cachê da apresentação é de         

R$3.000,00 valor bruto. 

 

E. Seis obras de performance. Compreende-se em termos gerais        

por performance uma modalidade artística híbrida, isto é,        

que pode mesclar diversas linguagens como artes visuais,        

teatro, dança e música. O cachê da apresentação é de          

R$1.400,00 valor bruto. 
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F. Duas obras de intervenção artística. Esse campo       

destina-se a obras que não se encaixam nas categorias         

propostas pelo Festival pela linguagem ou pela duração. O         

cachê da apresentação é de R$1.400,00 valor bruto. 

 

G. Duas obras de intervenção literária. Abrangendo todos os        

campos da literatura, tais como: poesia, prosa, ensaio,        

crônica, ficção, documental, etc. Sendo de autoria       

própria ou de terceiros, desde que com autorização do         

autor. O cachê da apresentação é de R$2.000,00 valor         

bruto. 

 

H. Duas obras de teatro. Abrangendo todos os gêneros        

contidos nessa linguagem. O cachê da apresentação é de         

R$3.800,00 valor bruto. 

 

I. Três obras de circo. Abrangendo todas as expressões, tais         

como: números circenses, palhaçaria, malabarismo,     

contorcionismo, dramaturgia circense, etc.  

O cachê da apresentação é de R$3.000,00 valor bruto. 

 

** Após o término do Festival, nenhuma obra permanecerá         

online. A título de documentação, prestação de contas e         

portfólio do TEIMA Festival, as obras selecionadas       

assinarão termo de liberação do uso de imagem do registro          

audiovisual da transmissão do Festival.  

 

6. Cronograma 
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ETAPAS DATAS 

CHAMAMENTO 25 a 29 de janeiro 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 10 de fevereiro 

CONTRATAÇÃO 11 a 18 de fevereiro 

PRAZO MÁXIMO DE ENVIO DE     

OBRAS GRAVADAS 

Até 22 de fevereiro 

ENSAIOS TÉCNICOS I   

(PRODUÇÃO) 

22, 23 e 24 de fevereiro 

ENSAIOS TÉCNICOS II   

(TRANSMISSÃO) 

4, 11 e 18 de março 



 

7. Requisitos 

Podem inscrever-se companhias, produtoras, grupos e      

artistas independentes residentes no Estado de São Paulo,        

sendo o proponente pessoa jurídica ou Microempreendedor       

Individual – MEI. 

 

Quarenta por cento das obras selecionadas serão       

destinadas a participantes sediados e com atuação       

artística comprovada fora da capital de São Paulo. 

 

A participação de menores de 18 anos só será permitida          

com a autorização do responsável legal e do Juizado da          

Infância e Juventude da cidade onde eles residem. 

 

É necessário que cada artista, grupo ou companhia tenha         

disponibilidade de agenda para as datas de todo o         

Festival: 06, 13 e 20 de março (sábados), das 15h às 20h.            

Assim como ter disponibilidade de agenda para dois        

ensaios on-line obrigatórios, sendo um ensaio geral com a         

Produção do Festival e um ensaio com a Técnica de          

Transmissão. 

 

O ensaio geral com a produção ocorrerá nos dias 22, 23 e            

24 de fevereiro, e com a Técnica de Transmissão, nos dias           

04, 11 e 18 de março. A data e o horário serão acordadas             

previamente com cada participante e registradas no       

contrato. Após a realização dos ensaios não serão aceitas         

modificações na obra. 

 

8. Inscrições 

O período de inscrição inicia dia 25 de janeiro e encerra           

às 18h do dia 29 de janeiro de 2021. As inscrições são            

gratuitas e serão realizadas via formulário Google       

disponível no site www.teimafestival.com.br 
 

 

É necessário anexar todos os documentos e materiais        

exigidos no formulário para que a inscrição seja        

habilitada. 
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FESTIVAL 6, 13 e 20 de março 

PAGAMENTOS Até 30 dias após exibição da obra 

http://www.teimafestiva.com.br/


O TEIMA Festival não se responsabiliza por problemas nos         

links ou falhas técnicas que impossibilitem a       

visualização dos documentos, vídeos e anexos. 

 

9. Itens obrigatórios para a inscrição 

No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes         

documentos: 

 

Material da obra:  

A. Nome da obra; 

B. Nome da companhia/grupo/artista; 

C. Duração da apresentação; 

D. Selecione a linguagem que melhor descreve seu       

projeto; 

E. O trabalho foi concebido para o ambiente virtual? 

F. O trabalho é uma versão virtual de uma obra já          

concebida? 

G. Número de participantes que estão na apresentação; 

H. Ficha técnica da obra; 

I. Link com vídeo da obra na íntegra ou ensaio; 

J. Sinopse da obra; 

K. Currículo resumido da companhia/grupo/artista (máx.     

20 linhas); 

L. Histórico da obra. A obra está em veiculação no         

momento? Em quais canais? 

M. Classificação indicativa da obra; 

N. Link com três fotos com resolução mínima de 300 DPI,          

com o nome do espetáculo e crédito do fotógrafo;  

O.  Clipping com matérias e críticas, se houver; 

P. Cidade sede da companhia/grupo/artista; 

Q. @ da companhia/grupo/artista nas redes sociais; 

R. Nome do responsável; 

S. E-mail para contato do responsável; 

T. Telefones para contato do responsável; 

 

Documentação do Proponente: 

A. Cópia do cartão do CNPJ ou Cartão de        

Microempreendedor Individual; 

B. Cópia simples de documento oficial com foto do        

representante legal;  

 

10. Classificação indicativa 

O TEIMA – FESTIVAL DE ARTES ONLINE oferece programação         

cultural para todas as idades. Em um mesmo dia, exibe          
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atrações para o público infantil, jovem e adulto. Por         

acontecer no ambiente virtual, o acesso ao Festival é         

amplo e sem restrições, de modo que se torna inviável          

controlar a faixa etária do público a cada apresentação.  

 

Assim, além de solicitar aos inscritos a classificação        

indicativa da obra, a Curadoria levará em consideração a         

impossibilidade de controle de menores de idade com        

acesso ao link da transmissão, portanto, obras com a         

presença de cenas que contenham nudez, violência, sexo,        

erotismo e/ou drogas serão avaliadas caso a caso.  

 

11. Seleção das obras  

A Curadoria do TEIMA Festival é realizada por seis         

produtoras que atuam na cena paulistana como       

curadoras e artistas de diferentes linguagens. 

 

O processo de seleção das propostas inscritas       

acontecerá em três etapas:  

• Etapa 1 - Triagem: verificação dos materiais        

recebidos e documentação até a data limite para        

inscrição;  

• Etapa 2 - Curadoria: terá a atribuição de avaliar          

o conteúdo das propostas classificadas na Etapa 1;  

• Etapa 3 - Contratação: Para efetivar a contratação         

deverá encaminhar informações adicionais de produção      

e enviar os documentos solicitados.  

 

A Curadoria não terá a obrigatoriedade de justificar        

publicamente a sua escolha. Para efeito da seleção,        

apontam-se alguns critérios para compor a      

diversidade da programação: 

A. qualidade poética expressiva das obras     

inscritas; 

B. temática socialmente relevante e capacidade de      

reflexão histórica; 

C. criatividade, potencial de inovação formal e      

consistência estética da obra; 

D. potencial de realização da obra em ambiente       

virtual com transmissão on-line; 

E. público-alvo: infantil, jovem e adulto; 

F. inscrições provenientes de fora da capital de       

São Paulo. 
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O número de espetáculos selecionados e a composição da         

programação atenderão a critérios artísticos e      

financeiros do festival.  

 

O cronograma de apresentações será elaborado de acordo        

com as necessidades do Festival, bem como a logística de          

produção e a disponibilidade de agenda dos grupos        

selecionados. 

 

12. Resultado da seleção 

No dia 10 de Fevereiro de 2021 será divulgado o resultado           

do presente chamamento no site oficial do Festival com os          

aprovados e os suplentes. 

 

A entrega de toda a documentação para a contratação         

ocorrerá entre os dias 11 a 18 de fevereiro. O não           

cumprimento do prazo acarretará na desclassificação,      

assumindo o suplente. 

 

Obras gravadas, ou obras ao vivo que utilizem trechos         

gravados, deverão entregar esses materiais completos à       

Produção do Festival até o dia 22 de fevereiro, via link           

de WeTransfer, para o email teima.festival@gmail.com,      

sinalizando o nome completo da obra no campo Assunto do          

e-mail. O não cumprimento do prazo acarretará na        

desclassificação do artista, grupo ou companhia,      

assumindo o suplente. 

 

13. Restrições 

As inscrições serão inabilitadas nos seguintes casos: 

 

A. Falta de informações obrigatórias no ato de inscrição; 

B. Falta de anexos obrigatórios no ato de inscrição; 

C. Falta de documentação exigida no ato de contratação; 

D. Indisponibilidade nas datas dos ensaios e apresentações; 

E. Não cumprimento de estrutura básica para transmissão       

on-line (para obras que serão realizadas ao vivo). 

 

14. Documentação para a contratação  

Para a contratação das obras aprovadas, o artista, grupo         

ou companhia deverá enviar a documentação solicitada       

abaixo para o email teima.festival@gmail.com, entre os       

dias 11 e 18 de fevereiro, sinalizando o nome completo da           
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obra no campo Assunto do e-mail. Não serão aceitos         

documentos enviados após o prazo. 

 

A. Cópia do cartão do CNPJ ou Cartão de        

Microempreendedor Individual. A pessoa jurídica     

deverá comprovar no seu ato constitutivo que a área         

de atuação é compatível com o objeto deste Festival; 

B. Cópia simples do ato constitutivo: Estatuto ou       

Contrato Social, devidamente registrado; 

C. Quando for o caso, apresentar também documentos de        

eleição e posse de seus administradores; 

D. Cópia simples do documento de identidade oficial       

do(s) seu(s) representante(s) legal(is), contendo o      

número do R.G. e foto; 

E. Cópia simples do CPF do(s) seu(s) representante(s)       

legal(is); 

F. No caso de inscrição de Cooperativa apresentar       

também: Cópia da ficha de filiação do cooperado        

responsável pelo projeto, juntamente com cópia      

simples do seu documento de identidade e CPF;  

G. Certidão de Regularidade da Cooperativa perante a       

entidade estadual da Organização das Cooperativas      

Brasileiras; 

H. Termo assinado de cessão de direitos de imagem; 

I. Autorização de utilização do texto ou roteiro; 

J. SBAT (Sociedade Brasileira de Autores) ou declaração       

do próprio autor (caso necessário); 

K. Abramus (Associação Brasileira de Música e      

Artes)(caso necessário);  

L. Ecad (Escritório Central de Arrecadação e      

Distribuição)(caso necessário);  

M. Autorização do fotógrafo responsável pelas fotos      

enviadas na inscrição, bem como as enviadas       

posteriormente à organização do festival; 

N. Em caso de participação de menores de 18 anos, é de           

responsabilidade do artista, grupo ou companhia      

selecionada apresentar a autorização do responsável      

legal e do Juizado da Infância e Juventude da cidade          

onde eles residem. 

 

15. DO PAGAMENTO  

O pagamento do cachê proposto a cada linguagem        

especificado no item 6 deste chamamento, ocorrerá em até         
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30 dias após a apresentação da obra no Festival. Mediante          

ao envio de nota fiscal do proponente da inscrição. 

 

16. Responsabilidades do TEIMA Festival 

A. Disponibilizar plataforma online para os ensaios com       

a Produção e Técnica de Transmissão, assim como para         

as apresentações nos três dias de Festival. 

 

B. Ampla promoção e divulgação da programação em meios        

especializados e mídias sociais.  

 

C. Distribuição gratuita dos ingressos, assim como      

suporte técnico para auxiliar o acesso do público ao         

evento. 

 

D. Transmissão das obras gravadas e/ou ao vivo       

selecionadas neste chamamento no dia e horário       

acordados previamente com cada participante.  

 

E. Realizar o pagamento para cada participante em até        

30 dias após a apresentação, mediante apresentação       

da nota fiscal e entrega da documentação completa.        

Em todos os pagamentos serão aplicadas as       

tributações vigentes.  

 

17. Responsabilidades do grupo selecionado  

É responsabilidade do artista, grupo ou companhia       

selecionada: 

 

A. Nos casos de exibição, o material gravado deverá        

apresentar formato horizontal, alta resolução     

(1920x1080px) e ótima qualidade de som e iluminação.        

Deverá ser enviado impreterivelmente até o dia 22 de         

fevereiro, via link de WeTransfer, para o email        

teima.festival@gmail.com, sinalizando o nome    

completo da obra no campo Assunto do e-mail. 

 

B. Para obras AO VIVO, providenciar conexão de internet        

estável, bem como tomar as precauções necessárias       

para evitar instabilidades de sinal, tais como       

reiniciar previamente o modem, conectar o computador       

diretamente ao modem usando cabo de rede e        

desconectar do wi-fi outros dispositivos que não       

serão utilizados no momento da transmissão. 
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C. Preparação e garantia de funcionamento dos      

equipamentos que serão utilizados, tais como câmera,       

celular, computador, microfone, equipamentos de som,      

instrumentos musicais, iluminação, etc.  

 

D. Preparação dos recursos cênicos utilizados, tais      

como cenário, objetos de cena, figurino, iluminação       

cênica, etc. 

 

E. Providenciar o local onde a obra será realizada,        

seja ele espaço cênico, palco, locação ou até mesmo         

a própria residência do artista. O Festival não        

estimula qualquer contato presencial para a      

realização das obras inscritas. 

 

F. Adotar todas as precauções e protocolos relacionados       

a COVID-19 para a realização da obra. 

 

18. Disposições gerais  

O TEIMA Festival se reserva o direito de convidar         

artistas parceiras/es/os da primeira edição do Festival,       

para compor a programação. 

 

Para maiores informações e/ou dúvidas entrar em contato        

pelo e-mail: teima.festival@gmail.com 
 

 

São Paulo, 14 de janeiro de 2021 

Curadoria do TEIMA – FESTIVAL DE ARTES ONLINE  
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