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FUNDAÇÃO D. PEDRO II 

 

CONVITE 

 

PROJETO “ESTE É O ANO DOS 90”. 

 

Mariana Jábali, Presidente da Fundação D. Pedro II, usando das atribuições que lhe são inerentes, comunica 

que estão abertas as inscrições para o projeto de incentivo cultural, “Este é o ano dos 90”, no período de 

03/08/2020 até o dia 17/08/2020, conforme regulamento abaixo. 

 

 

PROJETO “ESTE É O ANO DOS 90” 

ARTISTAS OCUPAM O PALCO DO THEATRO PEDRO II 

 

Olá, este ano o Theatro Pedro II completa 90 anos e gostaríamos de comemorar com todos, porém, desta 

vez de forma diferente.  

Como não poderemos estar juntos, convidamos vocês, artistas de Ribeirão, a participarem do projeto “Este 

é o ano dos 90”.  

Inscreva o seu vídeo de qualquer seguimento artístico: música, dança ou teatro. Participe! 

Toda semana postaremos os vídeos em nossas redes sociais (Youtube, Instagram e Facebook).  

Falamos que seria diferente, não é? A comemoração será interativa, o Theatro visto do conforto de casa. 

Acesse o nosso site para maiores informações: www.theatropedro2.com.br. 
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REGULAMENTO 

1- Do Projeto/Apresentações 

1.1- Artistas/grupos (teatro, música (popular/erudita), dança, contação de história e manifestações 

artísticas) serão selecionados para apresentar um vídeo curto (proposta de até 10 minutos), nos 

meses de agosto a dezembro de 2020. Cada grupo/artista terá a oportunidade de encaminhar o 

material pronto, de acordo com o calendário pré-estabelecido pela Fundação D. Pedro II. 

 

1.2- O projeto contemplará artistas profissionais sediados na cidade de Ribeirão Preto. 

 

1.3- O projeto entregue deve ser de apresentação “solo” ou participantes atendendo os protocolos de 

normas de segurança e distanciamento social, conforme decreto das autoridades oficiais. 

 

1.4- No caso de não ser selecionado o número suficiente, se achar conveniente e oportuno, a Fundação 

D. Pedro II se reserva o direito de convidar outro(s) artistas(s) para participar.  

 

2 - Dos Objetivos 

2.1- Promover, valorizar e fomentar a arte e a cultura de forma remota em tempos de pandemia. 

 

3 – Período e veiculação 

3.1- O Projeto “Este é o ano dos 90” acontecerá de agosto a dezembro de 2020 e será reproduzido nas redes 

sociais do Theatro Pedro II (Instagram, Facebook e Youtube). 

 

4 - Das Inscrições 

4.1- A inscrição deve ser enviada por e-mail (contato2@theatropedro2.pmrp.com.br), com a proposta 

cultural aos cuidados do Departamento Artístico. 

 4.2- A inscrição deverá ser entregue no período de 03/08/20 a 17/08/20. 

 

 Conteúdo 

• Histórico da companhia ou do artista. 

• Inscrição (dados pessoais, endereço, número da carteira de identidade (RG), CPF) e telefone 

para contato. 

http://www.theatropedro2.com.brr/
mailto:contato2@theatropedro2.pmrp.com.br
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• Textos informativos para distribuição à imprensa (press release). 

• Registro (vídeo) da proposta. No caso de o espetáculo ser inédito, fornecer o registro do 

ensaio ou alguma apresentação anterior para qualificação. 

 

 

5 – Critérios para avaliação 

Serão observados os seguintes critérios: 

• Apresentação do projeto, linguagem, proposta, público alvo, dramaturgia, atuação e figurino.  

  

6 - Projetos Selecionados     

6.1 – O Departamento artístico poderá entrar em contato com os grupos para informações complementares 

a qualquer tempo.  

6.2. – O aviso do resultado da seleção dos projetos será publicado no site do teatro 

(www.theatropedro2.com.br). Os contemplados também serão informados por e-mail. 

  

10 - Condições Gerais 

10.1- O proponente selecionado reserva o direito de uso à imagem, voz e nome, pela Fundação D. Pedro II. 

A utilização poderá ocorrer ilimitadas vezes, sem limite de prazo, associada ou não a textos, peças 

publicitárias, em qualquer meio de comunicação, mídia offline ou online. 

 

 

 

___________________________ 

Mariana Jábali  
Presidente  

Fundação D. Pedro II 
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FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

Proponente:___________________________________________ 

 

Nome do espetáculo:______________________________________________________ 

 

Modalidade: (  ) música (  ) teatro (  ) dança (  )outros______________________ 

 

Endereço:_________________________________Nº______Bairro:_________________ 

 

Cidade:___________________________________________CEP:___________________ 

 

Nome do Responsável: _____________________________________________________ 

 

CPF:_____________________________RG:____________________________________ 

 

Endereço:________________________________________________________________ 

 

Tel.Res.:_________________Tel.Com.:________________Celular:__________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________________ 

 

______________________________________ 

Assinatura do Proponente/Responsável 

 

 

 

http://www.theatropedro2.com.brr/

