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O EVENTO 

O II Congresso Brasileiro de Teatro realizar-se-á nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2014, em 
Florianópolis - SC, no Hotel SESC Cacupé.  

O evento inicia na sexta-feira (29/08) às 20 h com a Cerimônia de Abertura, e finaliza no domingo 
(31/08) às 18h30 com a Mesa Final, na presença da Ministra da Cultura – Governo Federal. 

O credenciamento estará disponível no próprio local do evento a partir das 17h de sexta-feira 
(31/08). 

 

PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento será disponibilizada no link: www.cbt2014.wordpress.com 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Podem participar do II Congresso Brasileiro de Teatro todos os artistas, técnicos, produtores, 
profissionais, pesquisadores e estudantes, professores e trabalhadores da área teatral, como 
qualquer outra pessoa interessada em discutir estratégias para o desenvolvimento do teatro 
brasileiro. Assim, existem três formas de participação: 

• Delegado 
• Ouvinte 
• Ouvinte-Anfitrião  

Para todas as categorias, é necessário o preenchimento da ficha de inscrição online e o seu 
envio até o dia 04 de Agosto de 2014, 23h50. Não serão aceitas inscrições fora do prazo 
descrito. 

A categoria de Delegado é feita para todos aqueles que forem eleitos pelas entidades 
representativas da área teatral no seu estado de origem. O Delegado possuirá voz e voto. Para 
a validação da sua inscrição na categoria Delegado é necessário o envio documento em que haja, 
de forma legível e expositiva, a comprovação da representatividade, para o e-mail 
inscricaocbt2014@gmail.com. 

Apoios: 
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Cada estado brasileiro poderá eleger até 05 (cinco) delegados, no máximo. Caso o estado não 
complete suas cinco vagas, elas NÃO serão remanejadas a outros estados brasileiros. 

Já para inscrição como Ouvinte, o participante não terá direito à voz e a voto. É válido lembrar 
que o Ouvinte pode articular-se com os Delegados e, terá direito a participar de todos os 
momentos inclusos na programação do evento, como palestra, mesas, eixos e apresentações. 

Aqueles que desejarem inscrever-se como Ouvinte e forem moradores da cidade de 
Florianópolis/SC terão a possibilidade de isenção do pagamento da Taxa de Inscrição. Para isto, 
devem disponibilizar-se como Anfitriões suas casas participantes do evento, na política de 
Hospedagem Solidária. Para isso, o interessado deverá enviar seu endereço e contatos e 
aguardar confirmação por e-mail da efetivação de sua inscrição como Anfitrião. Neste caso, 
enviar email para: inscricaocbt2014@gmail.com.   

  

INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizada de forma online, para todas as categorias, através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/1n6L8MQ_d99nxa9P9aARRx0SJE31ogqOvDi7FhCu6sio/view
form 

O prazo final para a inscrição para II Congresso Brasileiro de Teatro 2014 é dia 05 de agosto de 
2014, 23h50min. Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado. 

A confirmação de inscrição só será efetivada após o envio: 

• Pelos participantes, do comprovante de depósito identificado da Taxa de Inscrição no 
valor de R$ 30 para o e-mail: inscricaocbt2014@gmail.com. O depósito será na conta: 

SICOOB (Banco 756) 
Agência: 3240  
Conta Corrente: 11.960-1 
Favorecido: Federação Catarinense de Teatro  
CNPJ (para transferências) 83.543.595/0001-59 
 

• Pela produção do IICBT, a confirmação do recebimento do comprovante de depósito e 
inscrição.  

Em caso de dúvida, procure nossa produção pelo email: inscricaocbt2014@gmail.com.  

 

ALIMENTAÇÃO 
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Disponibilizamos uma lista de restaurantes e padarias próximas ao local do evento no nosso site. 
Os hóspedes com hospedagem completa no Hotel Sesc Cacupé têm direito a café da manhã, 
almoço e jantar no Restaurante do Hotel. Lembramos que o Hotel SESC Cacupé possui uma 
ótima infraestrutura de lanchonete e restaurante que é aberta ao público em geral, com valores 
disponíveis em nosso site.  

 

HOSPEDAGENS e HOSPEDAGEM SOLIDÁRIA 

Os Delegados poderão hospedar-se no Hotel SESC Cacupé no valor de R$90 a diária completa. 
Esse custo foi possível graças ao apoio do SESC Cacupé e Departamento Regional do SESC SC. 
Para tanto, para a reserva do Delegado no Hotel SESC Cacupé é necessário que: 

• No ato da inscrição o Delegado sinalize que irá hospedar-se no Hotel SESC Cacupé. Caso 
contrário, sua vaga no hotel será liberada pela produção do evento;  

• Até o dia 10 de agosto o Delegado deve pagar um voucher de 50% do valor total de sua 
hospedagem. O procedimento deve ser feito direto com o departamento de 
hospedagem do Hotel SESC Cacupé pelo email hospedagem@sesc-sc.com.br; ou nos 
telefones: 48-3231-3204 ou 48-3231-3205.  

Como citado acima, os participantes ASIASJAOIJSOIAJSOIAJSA 

 

TRANSPORTE 

Estamos buscando apoios para fazer o translado do aeroporto e rodoviária até o local do evento, 
tanto dos delegados, quanto ouvintes que venham de fora do município de Florianópolis. Mas 
até o presente momento estamos sem apoio. 

 

CONTATOS 

Qualquer dúvida ou situações que possam acontecer, a Comissão Organizadora do II 
Congresso Brasileiro de Teatro está totalmente à disposição para esclarecimentos nos 
contatos: 

E-mails: producaocbt2014@gmail.com ou inscricaocbt2014@gmail.com;  

 

Emanuele Weber Mattiello 
48 98011925 

Apoios: 

mailto:hospedagem@sesc-sc.com.br
mailto:producaocbt2014@gmail.com
mailto:inscricaocbt2014@gmail.com


 
Gustavo Biebebach 
48 91055939 

Leandro Lunell 
48 99284548 
 
Mariane Feil 
48 84265235 
 
Ricardo Goulart 
48  
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