
 
 RIO DE JANEIRO 

SELEÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS 2013 
1. Introdução 

 

Doutores da Alegria – Arte, Formação e Desenvolvimento informa aos interessados os procedimentos para 

o envio de projetos artísticos para a programação de 2013 do projeto Platéias Hospitalares em 7 hospitais 

estaduais do Rio de Janeiro. 

Com o projeto Platéias Hospitalares os Doutores da Alegria pretendem viabilizar o acesso das comunidades 

do entorno dos hospitais a apresentações artísticas de várias linguagens como: Artes Cênicas (Teatro 

Infantil e Adulto), Teatro de Bonecos, Teatro de Rua, Intervenções Cênicas, Contação de Histórias, Dança, 

Circo e Música. Os Doutores da Alegria são os responsáveis pela curadoria, contratação e também pela 

orientação dos artistas selecionados para atuar no ambiente hospitalar.  

O presente edital de chamamento vale de 28 de maio a 09 de julho de 2012. Serão aceitas e analisadas 

somente as propostas/projetos que obedecerem às condições e requisitos técnicos abaixo descritos. 

 

     2.   Conceito e Objetivo  

 

Há 21 anos Doutores da Alegria realizam intervenções artísticas e espetáculos para o público hospitalar - 

crianças, acompanhantes e profissionais de saúde - utilizando a máscara do palhaço como um importante 

recurso teatral. 

A criação do Plateias Hospitalares surgiu a partir das solicitações que os Doutores da Alegria vem 

recebendo ao longo dos anos de ampliarem sua atuação para mais hospitais, porém, o trabalho de 

formação de um palhaço doutor da alegria não se faz rapidamente, é fruto de um treinamento a médio e 

longo prazo, por isso estruturaram uma nova forma de ampliar o alcance da atuação a partir do 

aprendizado gerado no hospital e o conceito de levar a arte para locais não convencionais.  

A proposta é promover apresentações de diferentes linguagens artísticas, para uma plateia coletiva nos 

hospitais envolvendo os grupos e artistas cariocas sob curadoria e orientação dos Doutores da Alegria. 

A atuação dos Doutores da Alegria no Rio de Janeiro tem o objetivo de mobilizar a classe artística, as 

comunidades, as organizações sociais, a iniciativa privada e o governo do Estado do Rio de Janeiro para 

experimentar uma nova proposta de integração de Cultura e Saúde. Os Doutores da Alegria pretendem 

assim contribuir com a melhoria do atendimento e da qualidade das relações entre os trabalhadores da 

área de saúde e as comunidades do entorno dos hospitais, tornando os hospitais envolvidos em espaços 

não somente de cuidado, mas de promoção da saúde.  



 

3. Locais de realização 

 

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes – Saracuruna/ Duque de Caxias 

Hospital Estadual Alberto Torres – São Gonçalo 

Hospital Estadual Azevedo Lima – Niterói  

Hospital Estadual Eduardo Rabello – Campo Grande/ Rio de Janeiro  

Hospital Estadual Rocha Faria – Campo Grande/ Rio de Janeiro 

Hospital Estadual Santa Maria – Jacarepaguá/ Rio de Janeiro. 

Hospital Estadual Tavares Macedo – Itaboraí 

 

4. Áreas de projetos 

 

Serão selecionados projetos em Artes Cênicas e Música. 

 

5. Artes Cênicas e Música 

 

Para a programação da área cênica, serão aceitas montagens nas categorias: Infantil e Adulto, Teatro de 

Bonecos, Teatro de Rua, Dança, Intervenção Cênica, Contação de História e Circo.  

 

Para a área musical as apresentações abrangem formações instrumentais, vocais e conjuntos musicais 

(vocal e banda) profissionais. Nos gêneros popular e erudito. 

 

Doutores da Alegria se reserva o direito de determinar o número de apresentações de cada espetáculo em 

função de adequação do espetáculo aos espaços hospitalares disponíveis.  

O tempo de duração do espetáculo não poderá ultrapassar 45 minutos, os espetáculos com maior tempo 

de duração poderão ser adaptados para o projeto.  

Os espetáculos selecionados serão apresentados entre março e dezembro de 2013, de segunda a sexta-

feira.  

No projeto deve constar descrição e fotos da estrutura cenográfica, considerado aspectos de praticidade 

(desmontagem, volume e peso) para ser transportado em carro de passeio ou van.  

Os hospitais e seus espaços cênicos não seguem um padrão quanto à capacidade, ao tamanho, os grupos 

selecionados deverão adaptar as montagens às condições técnicas e equipamentos de cada espaço 

disponibilizado.  

 

 



6. Remuneração 

 

O valor de cachê (valor bruto, incluindo impostos) de cada apresentação é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos 

reais).  

Importante: as despesas com o transporte até os hospitais não serão arcadas pelo artista. 

 

7. Critérios de Seleção 

 

A curadoria dos Doutores da Alegria avaliará os projetos recebidos com os seguintes critérios:  

• Excelência artística do projeto, criatividade, originalidade, pesquisa de linguagem e musicalidade, 

inclusive projetos com tema Cultura e Saúde; 

• Reconhecimento artístico nacional e/ou internacional perante público e crítica; 

• Especificidade dos repertórios propostos; 

• Qualificação dos artistas e técnicos envolvidos no projeto; 

• Adaptação da montagem a diferentes espaços de encenação em espaços não convencionais 

(portabilidade e facilidade para viagens); 

• Compatibilidade técnica da apresentação com o espaço e os recursos disponíveis. 

 

8. Condições gerais para participação 

 

A inscrição é gratuita.  

Apenas grupos, companhias e artistas sediados no Estado do Rio de Janeiro serão selecionados. 

Tema e técnica são livres e os projetos inscritos podem ser inéditos ou não-inéditos. 

Não há restrições quanto ao número de projetos apresentados por proponente, desde que inscritos em 

projetos separados.  

No caso de projeto que inclua imagens de pessoas e obras de terceiros, serão oportunamente exigidas 

autorizações dos retratados e/ou autores das obras originais ou detentores dos direitos. Textos - trechos 

e/ou letras de música, poema, poesia, etc. – e releituras devem ter a autorização expressa do autor. Obras 

em situação de domínio público deverão ter o crédito de autoria citado. 

Após seleção dos projetos, as imagens (foto e vídeo) geradas nas apresentações integrarão o acervo 

permanente dos Doutores da Alegria. 

 

9. Prazos, Inscrição e Resultados 

 

9.1. Inscrições: o presente edital de chamamento vale de 28 de maio a 09 de julho de 2012, os projetos 

devem ser encaminhados, obrigatoriamente pelos Correios, para o endereço: Doutores da Alegria – R. 



Senador Dantas, 80 – Sala 1807 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-201. Escrever na frente do 

envelope, em local visível: Plateias Hospitalares. 

 

9.2. Divulgação dos projetos selecionados: dia 28 de julho de 2012. A documentação dos inscritos não 

selecionados poderá ser retirada pelos proponentes até o dia 15 de agosto de 2012, após essa data os 

materiais serão descartados. Os resultados da seleção dos projetos serão publicados única e 

exclusivamente em www.doutoresdaalegria.org.br 

 

10. Documentação 

 

Os documentos listados abaixo, em cada categoria, devem ser impressos em formato A4. Em caso de 

seleção, o Doutores da Alegria informará aos selecionados a documentação necessária e o prazo estipulado 

para a contratação. Enviar duas (02) vias do projeto. 

 

10.1. Artes Cênicas  

 

• Ficha de inscrição preenchida; 

• Carta de intenção (por que quer participar do Plateias Hospitalares?); 

• Sinopse do espetáculo; 

• Justificativa (proposta de dramaturgia e encenação); 

• Concepção de cenário, figurino, iluminação e música;  

• Ficha técnica incluindo duração e faixa etária recomendada para o espetáculo; 

• Histórico da companhia e currículos resumidos da equipe de criação, direção e elenco; 

• Matérias de imprensa sobre realizações do artista ou grupo (se possuir); 

• Fotos (CD) e Vídeo (DVD) do espetáculo na íntegra. 

 

10.2. Música 

 

• Ficha de inscrição preenchida;  

• Carta de intenção (por que quer participar do Platéias Hospitalares?); 

• Currículo/histórico do artista/grupo resumidos e descrição do espetáculo, com repertório previsto 

incluindo títulos e autores das composições, duração e classificação indicativa; 

• Matérias de imprensa sobre o trabalho (se possuir); 

• Rider técnico, mapa de palco; 

• Um (1) registro em áudio (CD) ou material em formato audiovisual (DVD) com no mínimo 3 

músicas.  



 

11. Disposições Gerais 

 

Não serão aceitos projetos cuja documentação estiver incompleta. 

Não serão aceitas inscrições via e-mail ou outro meio eletrônico. 

O pagamento pela participação de cada grupo será realizado mediante Nota Fiscal ou RPA.  

A análise e seleção dos projetos serão realizadas pela curadoria dos Doutores da Alegria com avaliações 

que consideram a adequação do projeto aos objetivos do Platéias Hospitalares.  

Os artistas e grupos selecionados obrigatoriamente terão que passar por orientação dos Doutores da 

Alegria durante 3 meses para atuar no ambiente hospitalar. 

Em todos os projetos, os Doutores da Alegria se responsabilizará somente pelos equipamentos que 

oferecerá (kit simples de luz e som). A contratação de técnicos e contrarregra é de responsabilidade dos 

selecionados. 

Os hospitais e seus espaços cênicos não seguem um padrão quanto à capacidade, ao tamanho, os grupos 

selecionados deverão adaptar as montagens às condições técnicas e equipamentos de cada espaço 

disponibilizado.  

Os proponentes, ao inscrever seus projetos, assumem toda e qualquer responsabilidade civil ou criminal 

decorrente de reclamação, exigência ou questionamento judicial ou extrajudicial alusivos à violação de 

direitos de propriedade intelectual, quanto ao conteúdo e à forma do trabalho inscrito. 

Os proponentes comprometem-se a cumprir todas as normas de segurança e regulamento passados 

durante a orientação dos Doutores da Alegria nos hospitais. 

Os proponentes autorizam, sem qualquer ônus para os Doutores da Alegria, o uso das imagens de suas 

apresentações no Plateias Hospitalares a título de divulgação institucional do projeto. 

A efetivação da inscrição implica a automática e plena concordância, por parte do proponente, com os 

termos deste edital de chamamento. 

Os casos omissos neste edital de chamamento serão resolvidos pela coordenação do Doutores da Alegria 

Rio de Janeiro. 

O não-cumprimento de quaisquer itens deste edital de chamamento poderá implicar na desqualificação do 

projeto e de seu proponente a qualquer momento, uma vez constatada a incorreção no procedimento. 

Informações e dúvidas serão esclarecidas somente pelo endereço de e-mail 

doutoresrio@doutoresdaalegria.org.br  


