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Aditivo ao Edital 004/2018 - PROEX/UERN
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 aditivo que
altera a data para inscrição de espetáculos para o XIII Festival de Teatro da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – FESTUERN.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições para a seleção dos grupos de teatro escolar serão realizadas através do
preenchimento do formulário de inscrição online que se encontra disponível em
https://festuern.wixsite.com/festuern.
1.2. As inscrições ocorrerão entre os dias 27 de março a 04 de maio de 2018.
1.3. A inscrição, por si só, não habilita o espetáculo como participante do XIII FESTUERN;
1.4. Deverão ser anexados os seguintes documentos no ato da inscrição:
1.4.1.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 deste
edital.
1.4.2.Declaração coletiva emitida pela escola certificando a autorização dos pais para a
participação dos menores de idade;
1.4.3.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.
1.4.4.Texto ou roteiro utilizado no espetáculo em formato PDF;
1.4.5.Autorização do autor do texto que será encenado;
1.4.6.Croquis de figurinos e cenários.
2. DO RESULTADO
2.1. O resultado parcial da seleção será divulgado no dia 22 de maio de 2018 no site do XIII
FESTUERN.
2.2. Os recursos serão aceitos até 24 horas após a divulgação no site oficial do XIII FESTUERN e
serão apreciados pela Comissão Artística e Pedagógica do evento.
2.3. O resultado final será divulgado no dia 25 de maio de 2018 no site do XIII FESTUERN.
3. DO CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de inscrição
Seleção dos espetáculos
Resultado parcial
Resultado Final

DATA
27/03/2018
27/03/2018 a 04/05/2018
05/05/2018 a 21/05/2018
22/05/2018
25/05/2018

Mossoró/RN, 28 de abril de 2018.

Prof. Dr. Emanoel Márcio Nunes
Pró-Reitor de Extensão - UERN

