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EDITAL Nº 008/2019 – PROEX/UERN

Divulga  resultado  parcial  da  seleção  de
espetáculos  para  o  XIV  Festival  de  Teatro  da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
FESTUERN.

A  Pró-Reitoria  de  Extensão  da  Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  –
PROEX/UERN através da Diretoria de Educação, Cultura e Artes torna público o presente edital para
divulgar resultado parcial da seleção de espetáculos para o XIV Festival de Teatro da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte – FESTUERN.

1. DAS DILIGÊNCIAS
1.1. Os documentos que constam nas diligências apresentadas pelo anexo I deste edital deverão

ser  enviadas  impreterivelmente  pelo  formulário  eletrônico  específico  disponível  no  site
festuern.uern.br na aba Edital/Regulamento.

2. DOS PRAZOS
2.1. Os recursos serão aceitos até 24 horas (até 28/05/2019) após a divulgação na página oficial

do XIV FESTUERN e na página da UERN e serão apreciados pela Comissão Artística e
Pedagógica do evento. 
 

3. DO RESULTADO
3.1. O resultado final será divulgado no dia 31/05/2019 na página oficial do XIV FESTUERN.

Mossoró, 27/05/2019

____________________________________
Prof. Dr. Emanoel Marcio Nunes
Pró-Reitor de Extensão da UERN

mailto:proex@uern.br


ANEXO I - EDITAL Nº 008/2019 – PROEX/UERN

ESCOLAS SEM DILIGÊNCIAS

ESCOLA DILIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS
01 ESCOLA DE ARTES DE MOSSORÓ Sem diligência

02
ESCOLA ESTADUAL EDUCANDÁRIO PROFESSOR PAULO 
FREIRE

Sem diligência

03 ESCOLA ESTADUAL MANOEL NOBERTO Sem diligência
04 ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR AMÂNCIO RAMANHO Sem diligência
05 ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR HONÓRIO Sem diligência
06 ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL Sem diligência
07 ESCOLA ESTADUAL NÁDIA MARIA CÂMARA Sem diligência
08 ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CLARA TETÉO Sem diligência
09 ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA Sem diligência
10 ESCOLA MUNICIPAL EXPEDICIONÁRIO ARLINDO MARTINS Sem diligência

11
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MADALENA DA 
SILVA

Sem diligência

12 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TRINDADE CAMPELO Sem diligência

13
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CAMPUS 
NATAL CIDADE ALTA - UNIDADE ROCAS

Sem diligência

ESCOLAS COM DILIGÊNCIAS

ESCOLA DILIGÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS

01 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO 
E INTEGRAL PROFESSORA MARIA RODRIGUES GONÇALVES

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;

 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo;

 Enviar proposta de figurinos e cenário
 Enviar autorização do autor do texto 

que será encenado ou declaração de 
responsabilidade de uso do texto da 
escola assinada pela autora.

02 ESCOLA  MUNICIPAL TEREZINHA JUSTO

 Enviar declaração da direção da escola 
comprovando que os alunos 
participantes (indicar o nome completo 
de todos os participantes na declaração)
estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos, conforme item 3.3 do edital;

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;

 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo.

 Enviar autorização assinada pelo autor 
do texto

 Enviar proposta de figurinos e cenário

03 ESCOLA DE ARTES DODÔRA DO PORTO
 Enviar declaração da direção da escola 

comprovando que os alunos 
participantes (indicar o nome completo 
de todos os participantes na declaração)



estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos, conforme item 3.3 do edital;

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;

 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo.

 Enviar a declaração do autor com 
assinatura

04 ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO - ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO

 Mandar a lista de alunos junto com a 
Declaração da direção da escola 
comprovando que os alunos 
participantes (i ndicar o nome completo
de todos os participantes na declaração)
estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos

05 ESCOLA ESTADUAL 20 DE SETEMBRO  Enviar temo de compromisso com 
assinatura

06 ESCOLA ESTADUAL JERÔNIMO ROSADO
 Faltam os nomes completos dos alunos 

número 19 e 20 na relação de 
participantes

07 ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AYRES DIAS
 Enviar todos os anexos solicitados

no ato da inscrição, pois a escola 
não mandou nenhum

08 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA MELO

 Mandar a lista de alunos junto com a 
Declaração da direção da escola 
comprovando que os alunos 
participantes (i ndicar o nome completo
de todos os participantes na declaração)
estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;

 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo.

 Enviar texto ou roteiro;
 Enviar a declaração do autor com 

assinatura
 Enviar proposta de figurinos e cenário

09 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MOREIRA DA SILVA
 Enviar texto ou roteiro
 Enviar proposta de figurinos e cenário

10 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES BEZERRA  Enviar declaração da direção da escola 
comprovando que os alunos 
participantes (indicar o nome completo 
de todos os participantes na declaração)
estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos, conforme item 3.3 do edital;

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;



 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo.

11 ESCOLA MUNICIPAL MARIA CLEOFAS MOURA DA ROCHA

 Mandar a lista de alunos junto com a 
Declaração da direção da escola 
comprovando que os alunos 
participantes (i ndicar o nome completo
de todos os participantes na declaração)
estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;

 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo.

 Enviar texto ou roteiro;
 Enviar a declaração do autor com 

assinatura
 Enviar proposta de figurinos e cenário

12 ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL

 Enviar declaração da direção da escola 
comprovando que os alunos 
participantes (indicar o nome completo 
de todos os participantes na declaração)
estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos, conforme item 3.3 do edital;

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;

 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo.

 Enviar a declaração do autor com 
assinatura;

 Enviar o texto do espetáculo;
 Enviar proposta de figurinos e cenários

13 ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ LUIZ SILVA  Mandar a lista de alunos junto com a 
Declaração da direção da escola 
comprovando que os alunos 
participantes (i ndicar o nome completo
de todos os participantes na declaração)
estão regularmente matriculados; 
informando ainda, se houver, membros 
externos

 Enviar declaração coletiva emitida pela 
escola certificando a autorização dos 
pais para a participação dos membros 
do grupo que forem menores de idade;

 Enviar termo emitido pela direção da 
escola se comprometendo a participar 
de todas as fases do festival, destinando
carga horária aos professores 
envolvidos nas atividades de montagem
do espetáculo.

 Enviar a autorização do autor com 



assinatura
 Enviar proposta de figurinos e cenário

14 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA GUIMARÃES 
VIANA  Enviar proposta de figurinos e cenários


