
 

  

 

 

 

 

Chamamento de Grupos, Companhias e Coletivos de Teatro Interessados em Receber Orientação 

Artística do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Ademar Guerra) - Edição 2018. 

 

A POIESIS – Organização Social de Cultura, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, torna público 

que de 04 de outubro a 27 de Novembro de 2017, estarão abertas as inscrições para cadastramento de 

grupos interessados em receber Orientação Artística do Programa de Qualificação em Artes – Teatro 

(Projeto Ademar Guerra) – Edição 2018. 

 

1. Do objeto 

1.1. Constitui objeto deste Chamamento a seleção de até 47 grupos, com atividade comprovada de no 

mínimo 1 (um) ano, interessados na orientação técnica e artística em teatro oferecida pelo Programa de 

Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra). 

1.1.1 Entende-se por grupo o conjunto organizado de caráter continuado, composto por artistas e técnicos 

de teatro, que tem como objetivo principal a criação e produção artística em teatro. 

1.1.2. Os grupos devem ser sediados no Estado de São Paulo, nas cidades do interior, litoral e região 

metropolitana, exceto capital. 

1.1.3. A orientação artística consiste na qualificação dos grupos, o que pressupõe a ampliação de 

repertório de seus integrantes, por meio do conhecimento teórico-prático no processo de criação e 

produção de uma obra cênica, em diálogo com a comunidade. O orientador é um profissional da área de 

teatro, selecionado e contratado pelo Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar 

Guerra). Esse profissional realizará o trabalho na cidade onde o grupo está sediado. 

1.1.4. A orientação artística tem como foco o desenvolvimento do trabalho do grupo, levando em 

consideração suas características estéticas e modos de produção. 

1.1.5. O cronograma de orientação será acordado entre o grupo selecionado, o artista-orientador e a 

Curadoria do Projeto, tendo como base os objetivos artísticos do Programa de Qualificação em Artes – 

Teatro (Projeto Ademar Guerra), em diálogo com o projeto artístico apresentado pelo grupo. 

 

2. Do perfil dos grupos 

2.1. O Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra) busca grupos em diversos 

estágios de formação em teatro, interessados em dialogar com outros artistas, visando à ampliação de 

perspectivas de criação e produção em arte. 



 

  

 

 
 

2.2. Podem candidatar-se para este processo seletivo grupos provenientes e/ou interessados em pesquisar 

quaisquer das estéticas e linguagens teatrais, desde que preenchidas as demais condições de participação. 

 

3. Das metodologias de orientação 

3.1. As metodologias de orientação artística serão definidas pela Curadoria do Programa de Qualificação 

em Artes, a partir das especificidades de cada grupo, identificadas por meio das informações contidas no 

projeto apresentado pelo grupo no ato da inscrição, da entrevista e do histórico do grupo com Programa 

de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra), quando for o caso; 

3.2. A proposta metodológica de orientação artística é definida a partir do estágio de desenvolvimento do 

projeto proposto e de acordo com o nível de formação e experiência em teatro de cada grupo, a saber:  

3.2.1. Grupos em Formação 

Esses grupos serão acompanhados por um estagiário em teatro (estudantes de graduação ou curso técnico 

na área) supervisionado pela curadoria artística, possibilitando o compartilhamento do conhecimento 

adquirido em cursos formais na área. O grupo deve ter local fixo para ensaio e o acompanhamento tem 

como foco o trabalho dos diretores dos grupos. 

Perfil do grupo: Grupos em estágio inicial de formação na área e/ou que proponham projetos em estágio 

inicial de pesquisa. 

 

3.2.2. Orientação para Núcleos Estáveis 

Tem como objetivo o aprofundamento do trabalho do grupo pela experiência do processo de criação e 

montagem de um espetáculo, que poderá ser dirigido pelo artista-orientador, caso a curadoria artística 

considere pertinente. Como estratégia complementar, o grupo também poderá receber orientação especial 

para o aprofundamento em determinada técnica, linguagem e/ou tema. 

Perfil do grupo - Grupos que: tenham no mínimo 3 (três) anos de existência; estejam desenvolvendo uma 

pesquisa; tenham pelo menos 3 (três) peças teatrais no currículo; tenham local fixo para ensaios; e 

possuam núcleo artístico estável (a maior parte dos integrantes esteja desde a formação do grupo). O 

grupo e o projeto proposto devem estar em um estágio de amadurecimento artístico que demonstre 

clareza de suas necessidades de aprofundamento no âmbito da arte e que possam, em parceria com o 

artista-orientador, estabelecer metodologia de criação e pesquisa, tendo como objetivo a montagem de um 

espetáculo. 

 

 

 



 

  

3.2.3. Orientação Especial 
 

Esta metodologia atende às necessidades específicas de aprofundamento em determinada técnica e/ou 

linguagem teatral ou tema relacionado à pesquisa do grupo, em forma de: workshop, seminário, palestra, 

oficinas, etc. O planejamento da Orientação Especial será desenvolvido pela curadoria em diálogo com o 

grupo, levando em consideração: as peculiaridades de cada processo, os relatórios e a avaliação obtidos 

nas primeiras visitas de orientação. 

Perfil do grupo - Grupos que: tenham no mínimo 2 (dois) anos de existência; estejam desenvolvendo 

uma pesquisa; tenham pelo menos 1 (uma) peça teatral no currículo; tenham local fixo para ensaio; 

possuam núcleo artístico estável (a maior parte dos integrantes esteja desde a formação do grupo). O 

grupo e o projeto proposto devem estar em um estágio de amadurecimento artístico que  demonstre 

clareza de suas necessidades de aprofundamento no âmbito da arte. 

 

3.2.4. Grupo orienta Grupo 

Esta metodologia tem como objetivo o compartilhamento de procedimentos de criação, bem como, dos 

modos de produção e organização de um grupo de teatro.  

Perfil do grupo: Grupos que: tenham no mínimo 3 (três) anos de existência; estejam desenvolvendo uma 

pesquisa e tenham pelo menos 1 (uma) peça teatral no currículo; local fixo para ensaios; possuam núcleo 

artístico estável (a maior parte dos integrantes esteja desde a formação do grupo). O grupo deve estar em 

um estágio de amadurecimento artístico que demonstre clareza de suas necessidades de aprofundamento 

no âmbito da arte, para que em contato com o grupo-orientador, possa estabelecer uma metodologia de 

criação e pesquisa, além da criação de estratégias de gestão de grupo. 

 

3.3. Considerando as metodologias de orientação artística: 

3.3.1. Grupos em Formação deverão trabalhar com uma dramaturgia teatral. Nesta metodologia, 

montagens baseadas em adaptações e/ou textos de autoria própria do grupo não serão orientadas pelo 

Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra); No momento da primeira 

orientação o grupo deve apresentar, como experimentação, 3 cenas baseadas em 3 dramaturgias 

consolidadas. 

3.3.2. As propostas dramatúrgicas, estéticas e/ou de linguagem serão avaliadas e podem ser 

redirecionadas pela curadoria, antes do início do processo de orientação (válido para todas as 

metodologias de orientação); 

3.3.3. Todos os grupos orientados deverão estrear ou fazer um ensaio aberto na Mostra de 

Compartilhamento em sua cidade, com o acompanhamento do artista-orientador (válido para todas as 

metodologias de orientação). 



 

  

 

4. Da carga horária de orientação 

4.1. Com exceção da metodologia Orientação Especial, a carga horária de orientação é fixa, sendo 

exigida ainda uma carga horária mínima de trabalho do grupo, conforme segue: 

4.1.1. Carga horária de orientação: 12 horas mensais divididas em 2 encontros de 6 horas cada um; 

4.1.2. Carga horária de trabalho do grupo sem a presença do artista-orientador: mínimo de 20 horas 

mensais, divididas em encontros semanais. 

 

5. Das condições de participação 

5.1. Estarão habilitados a participar do processo de cadastramento e seleção do Programa de 

Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra) – Edição 2018, grupos sediados no Estado de 

São Paulo, nas cidades do interior, litoral e região metropolitana, exceto capital, que apresentem as 

seguintes condições: 

5.1.1. Com atuação permanente em sua cidade e/ou região; 

5.1.2. Que inclua em seu plano de trabalho do período da orientação pelo Programa de Qualificação em 

Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra) – Edição 2018 apresentações públicas gratuitas em sua cidade; 

5.1.3. Com indicação de um representante responsável pelo projeto para dialogar e representar o grupo 

junto ao Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra). 

 

6. Das inscrições 

6.1. Os grupos interessados devem preencher a ficha de cadastramento, impreterivelmente, até 27 de 

Novembro de 2017 no link: https://form.jotformpro.com/72606193503958 

 

7. Do processo de cadastramento e seleção de grupos 

7.1. A Seleção será realizada em 4 (quatro) etapas: 

1ª etapa: análise da ficha de cadastramento e respectivos anexos solicitados; 

2ª etapa: análise de portfolio audiovisual do grupo mostrando seus integrantes, espaço, espetáculos e 

ensaios, incluindo a carta de parceria com a prefeitura local (preenchimento de formulário on line em link 

a ser enviado para os grupos aprovados na 1ª etapa). 

3ª etapa: entrevista não presencial (Skype ou telefone) com diretores artísticos e outros integrantes do 

grupo, levando em consideração o projeto artístico apresentado; 

4ª etapa: Avaliação do grupo, pelo artista-orientador, no primeiro encontro de orientação. 

7.1.2. O grupo que não participar de qualquer uma das etapas de seleção estará automaticamente excluído 

do processo seletivo. 

https://form.jotformpro.com/72606193503958


 

  

 

8. Da seleção 

8.1. A seleção será realizada pela Curadoria e pela Gerência do Programa de Qualificação em Artes – 

Teatro (Projeto Ademar Guerra). 

8.2. Serão levados em consideração os seguintes critérios: 

8.2.1. Coerência da pesquisa e/ou criação apresentada na inscrição e a compatibilidade com os princípios 

do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra); 

8.2.2. Observação do tempo de existência do grupo e análise de seu histórico, conforme o critério de 

continuidade de pesquisa e permanência de seus integrantes (exceto para os grupos que se enquadrem na 

metodologia de grupos em formação); 

 

8.2.3. Observação das relações estabelecidas entre o grupo e seu entorno (bairro, cidade, comunidade, 

outros grupos de artes); 

8.2.4. Verificação dos demais materiais encaminhados; 

8.2.5. No caso de grupos que participaram de outras edições do Projeto, serão observados também os 

resultados apresentados nas mostras e nos relatórios elaborados pelos orientadores e pelos próprios 

grupos, bem como a assiduidade do grupo nos encontros de orientação e demais ações do Programa de 

Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra); 

8.2.6. Possibilidade de parceria estabelecida com a prefeitura local, conforme item 11.3; 

8.2.7. Observando-se o histórico do grupo e a coerência da proposta apresentada, a curadoria 

poderá selecionar o grupo para receber orientação artística condicionada à reformulação do  

projeto inicial, cabendo ao grupo optar ou não por estabelecer a parceria com o Programa de 

Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra). 

 

9. Calendário do processo de cadastramento/seleção. 

1ª ETAPA - Até 27 de Novembro: Cadastramento dos grupos. 

30 de Novembro: Divulgação do resultado final da 1 a. etapa (disponível na página do Projeto) 

2ª ETAPA – Até 6 de Dezembro: Prazo final para envio do Portfólio 

Audiovisual. 12 de Dezembro: Divulgação dos selecionados na 2ª etapa. 

3ª ETAPA – 13 a 15 de Dezembro: Entrevistas não presenciais (Skype e/ou telefone) 

18 de Dezembro: Divulgação da lista de grupos selecionados, bem como, divulgação de suplentes em 

lista única. 

4ª ETAPA – a 1ª orientação (Avaliação prática do grupo em data agendada previamente). 

 

 

 



 

  

10 – Das atividades especiais 

10.1- Ao longo da Edição 2018 do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto  Ademar 

Guerra) acontecerão as seguintes atividades especiais: 

10.1.1- Encontros Regionais: compartilhamento de processos de criação dos grupos para apreciação da 

Curadoria do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra). A definição de 

participação nos encontros será informada aos grupos ao longo da Edição 2018. 

10.1.2- Mostra de Compartilhamento: apresentação do espetáculo na cidade de origem do grupo. 

Momento de avaliação geral do percurso de orientação, realizada juntamente com o artista-orientador. 

10.1.3- Mostra Final: tem a programação composta por espetáculos de grupos, companhias e/ou  

coletivos participantes da edição 2018, definida pela Curadoria do Programa, tendo como parâmetro o 

desenvolvimento dos grupos a partir de seus projetos iniciais, em relação à proposta de qualificação do 

Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra). Previsão: outubro de  2018 

10.2- Todos os grupos, bem como todos os orientadores, têm a obrigatoriedade de participar das 

atividades especiais e/ou outras atividades previamente agendadas. 

 

11. Das responsabilidades 

11.1. Do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra), por meio dos 

critérios técnicos e administrativos da POIESIS: 

11.1.1. Organizar e realizar o Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra); 

11.1.2. Gerenciar o Programa nos seus aspectos artísticos, técnicos e administrativos; 

11.1.3. Selecionar e contratar os profissionais para orientar artisticamente os grupos participantes; 

11.1.4. Selecionar os grupos a serem orientados; 

11.1.5. Custear as ações relativas ao Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar 

Guerra). 

11. 2 – Do Grupo 

11. 2.1. Recepcionar o artista-orientador em sua cidade, zelando pelo bem-estar de sua permanência nos 

dias de orientação e pela qualidade de suas condições de trabalho; 

11.2.2. Manter a assiduidade dos trabalhos, assinando lista de presença em todos os encontros, conforme 

agenda pré-estabelecida; 

11.2.3. Encaminhar relatório de acompanhamento do processo em modelo elaborado pelo Programa de 

Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra), conforme agenda pré- estabelecida. 

11.2.4. Realizar, em sua cidade, no ano de 2018, uma das seguintes ações (itens 10.1.2, 11.2.4.1 e 

11.2.4.2), desenvolvidas durante o período de orientação: 

11.2.4.1. Ensaio aberto do trabalho em orientação; 

11.2.4.2. Compartilhar o processo de trabalho desenvolvido durante a orientação. 



 

  

11.2.5. Comprometer-se a cumprir o cronograma de atividades deste edital; 

11.2.6. Cumprir carga horária mínima mensal de trabalho do grupo e de horas destinadas à orientação; 

11.2.7. Providenciar espaço adequado e materiais necessários para realização do trabalho de orientação; 

11.2.8. Obter autorizações relativas ao direito autoral (SBAT) e as demais obrigações relativas à Lei do 

Direito Autoral. 

11.2.9. O grupo que não realizar os ensaios, os encontros de orientações e não cumprir satisfatoriamente 

com os compromissos assumidos com o Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar 

Guerra) poderá ter a orientação suspensa. 

11.2.10. Os grupos que não confirmarem informações solicitadas pela coordenação e produção do 

Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra), no prazo estipulado para 

organização dos eventos, não poderão participar das atividades, bem como poderão ter a orientação 

suspensa; 

11.2.11. A inscrição neste processo de seleção e participação no Programa de Qualificação em Artes – 

Teatro (Projeto Ademar Guerra) implica na autorização do direito de captação de imagens e sons, para 

utilização da POIESIS – Organização Social de Cultura, por prazo indeterminado, outorgando-lhe, 

ademais, o direito de veiculação do que for captado, no todo ou em parte, em todo o território nacional e 

internacional, por qualquer mídia, meio físico ou ótico, por qualquer processo eletromagnético ou 

eletrônico, inclusive por meio de ondas radioelétricas, sinais de satélite, fio, cabo, fibra ótica e quaisquer 

outros condutores existentes ou que venham a existir. A veiculação pode compreender, por exemplo, as 

seguintes atividades: difusão de sons e imagens; transmissão, emissão, retransmissão, comunicação ao 

público por meio de representação e execução pública em quaisquer locais, inclusive de frequência 

coletiva; reprodução em qualquer meio de armazenamento permanente ou temporário por meios 

eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido; fixação, reprodução, 

divulgação, oferta a terceiros (inclusive pela internet ou por meio de rede privada de computadores); 

emissão, circulação, inclusão em produção e emissão audiovisual ou teatral para difusão e divulgação da 

obra e/ou do trabalho em qualquer meio ou espécie, inclusive para canais de televisão, da rede aberta e ou 

fechada; publicação em jornais, revistas e internet; veiculação em rádio; mailing list, entre outros sem fins 

comerciais. 

 

11.3. Das Prefeituras 

11.3.1. Caberá às Prefeituras parceiras o cumprimento do compromisso firmado na carta de parceria 

enviada para a Gerência do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra), no 

ato do envio do projeto do grupo (2ª etapa de seleção), comprometendo-se com a hospedagem e 

alimentação do artista-orientador designado, durante todo o período de orientação, previsto para ser 

realizado de abril a novembro de 2017. 



 

  

11.3.2. Colaborar para o pleno andamento dos trabalhos artísticos do grupo por meio de: autorização para 

uso de espaços para ensaios e apresentações; participação dos grupos em mostras e/ou festivais 

promovidos pela cidade; colaboração para circulação do grupo entre outras ações acordadas entre a 

Prefeitura, Grupo e o Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra). 

 

 

12 - Das disposições finais 

12.1. Os resultados de cada etapa do processo de cadastramento e seleção serão publicados no site das 

Oficinas Culturais do Estado de São Paulo: 

http://oficinasculturais.org.br/projeto-ademar/editais-2015.php 

12.2. Caberá à Gerência do Programa de Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra) a 

seleção e a designação dos profissionais que orientarão os grupos, fundamentadas nas propostas 

apresentadas por estes no projeto de inscrição e de acordo com os critérios técnicos e administrativos da 

POIESIS. 

12.3. Os grupos selecionados, bem como os municípios aos quais pertençam, receberão correspondência 

oficial comunicando a seleção. 

12. 4. Em todo material de divulgação referente aos grupos orientados deverão constar créditos ao 

Governo do Estado de São Paulo, além da Secretaria de Estado da Cultura, à POIESIS e ao Programa de 

Qualificação em Artes – Teatro (Projeto Ademar Guerra). Os logotipos para aplicação no material gráfico 

serão fornecidos pela produção do Programa de Qualificação em Artes. 

12.5. Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo e- 

mail: qualificacao.artes@oficinasculturais.org.br 

12.6. As disposições não constantes neste comunicado serão resolvidas pela Gerência do Programa de 

Qualificação em Artes. 

 

São Paulo, 03 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

Clovis Carvalho 

Diretor Executivo – Poiesis 

 

 

 

 

Thiago Saraiva 

Gerente do Programa de Qualificação em Artes 
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