
REGULAMENTO 
  

I - Linhas Gerais 
1.1. O 2º Encuentro Latinoamericano de Circo LGBTIA+ será realizado do dia 14 a              

21 de dezembro de 2020, de forma totalmente virtual. 

1.2. O evento contará com: 

a) Oficinas; 

b) Rodas de Conversa; 

c) Varietés compostas por números de diferentes artistas; 

d) Festa online. 

 

II – Objetivos 
2.1 O Encuentro Latinoamericano de Circo LGBTIA+ tem como objetivos: 

a) Promover o intercâmbio entre artistas LGBTIA+ da América Latina de diversas            

áreas que trabalham com a linguagem da arte circense; 

b) Difundir e divulgar a arte circense através de espetáculos, oficinas e demais             

atividades; 

c) Possibilitar a ação de artistas LGBTIA+ em diversos âmbitos; 

d) Promover e respeitar a diversidade. 

  

III - Das Inscrições 
3.1. As inscrições estarão abertas no período de 26 de outubro de 2020, a partir das                

00:01h, até o dia 9 de novembro de 2020, às 23:59h; 

3.2. Somente serão aceitas inscrições realizadas dentro do prazo através da ficha de             

inscrição online; 

3.3. Poderão se inscrever neste edital somente pessoas LGBTIA+, ou seja,           

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pansexuais, Pessoas Transgêneras, Transexuais, Pessoas        

Não-Binárias, Pessoas Intersexo, Assexuais, e outras identidades que fazem parte da           

comunidade LGBTIA+; 

3.4. Todas as pessoas que desejarem se inscrever no Encuentro, deverão preencher            

o formulário: https://forms.gle/FGd3CYJfWfGbwhwSA 

3.5. As pessoas que desejarem enviar propostas para compor a programação           

poderão optar por uma das seguintes modalidades: 
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3.5.1.Oficinas, que serão ofertadas às pessoas participantes do Encuentro.         

Podem ser de técnicas circenses, criação, dança, teatro, produção ou qualquer outra            

proposta pertinente aos objetivos do Encuentro; 

3.5.2.Números Circenses ou VideoArte, que irão compor as varietés. Podem          

ser registros de números apresentados, números criados para linguagem audiovisual, ou           

videoarte. Não é necessário que sejam inéditos; 

3.5.3.Mestre de Cerimônia, pessoas que apresentarão as varietés. A pessoa          

Mestre de Cerimônia irá receber o material da varieté com antecedência e se             

responsabilizará por gravar suas entradas, no prazo estipulado junto com a Comissão            

Organizadora; 

3.5.4.Rodas de Conversa, que serão realizadas entre as pessoas participantes; 

3.5.5.Line Up, ou seja, proposta de conjunto de músicas para discotecagem na            

festa online. 

3.6. São de preenchimento obrigatório para as pessoas proponentes os seguintes           

itens, segundo modalidade de inscrição: 

Modalidade Duração Itens obrigatórios 

1. Oficina Mínima: 1 hora 
Máxima: 2 horas 

Título da proposta; Duração; Descrição/Sinopse; 
Experiência prévia (caso haja); Número máximo 
de participantes; Pré-requisitos para as pessoas 
participantes; 3 Fotos para divulgação (com 
crédito das fotos); Dados para o pagamento em 
caso de aprovação 

2. Número / 
Vídeoarte 

Ideal: até 5 minutos 
Máxima: 8 minutos 

Título da proposta; Duração/Sinopse; 
Classificação Indicativa; 3 Fotos para divulgação 
(com crédito das fotos); Link para Vídeo; Dados 
para o pagamento em caso de aprovação 

3. Mestre de 
Cerimônia 

- Descrição/Sinopse de como pretende 
apresentar; Experiência prévia (caso haja); Links 
para vídeos em que realizou a função (caso 
haja); 3 Fotos para divulgação (com crédito das 
fotos); Dados para o pagamento em caso de 
aprovação 

4. Roda de 
Conversa 

Máxima: 2 horas Título da proposta; Descrição/Sinopse do 
assunto abordado; 3 Fotos para divulgação (com 
crédito das fotos); Dados para o pagamento em 
caso de aprovação 

5. Line Up Mínima: 30 min Músicas e/ou grupos musicais de referência para 
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Máxima: 1 hora Line Up; 3 Fotos para divulgação (com crédito 
das fotos); Dados para o pagamento em caso de 
aprovação 

 

3.7. É permitida a inscrição em mais de uma das modalidades citadas no item 3.1; 

3.8. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por inscrições incompletas,          

enviadas após a data/horário limite ou que não se encaixem na proposta do Encuentro;  

3.9. Não serão aceitas inscrições que não atendam a todas as exigências referidas             

neste regulamento. 

 

IV – Da Seleção 
4.1. A Seleção será realizada pela Comissão Organizadora; 

4.2. A curadoria levará em conta relevância artística e alinhamento com os objetivos             

do Encuentro. Serão preconizadas pessoas não-brancas; transgêneras; gordas e com          

deficiência. Também será levada em consideração a distribuição de artistas provenientes de            

distintos países da América Latina; 

4.3. A divulgação das propostas selecionadas acontecerá no dia 23 de novembro de             

2020, através do website http://www.circolgbtia.com e nas redes sociais do Encuentro           

Latinoamericano de Circo LGBTIA+; 

4.4. As pessoas selecionadas com propostas de Oficina, Mestre de Cerimônia, Roda            

de Conversa e Line Up terão até 3 dias corridos após a divulgação da seleção para                

confirmarem sua participação; 

4.5. As pessoas que confirmarem sua proposta e não comparecerem ao evento            

ficam impedidas de participar da próxima edição do Encuentro, em 2021; 

4.6. As pessoas que não enviarem propostas de programação, ou as pessoas que             

enviarem propostas de Números ou VideoArte não precisam confirmar presença; 

4.7. A Comissão Organizadora se reserva ao direito de convidar artistas, grupos e             

companhias que não estiverem participando do processo de seleção para compor a            

programação. 

Parágrafo Único: As pessoas selecionadas, automaticamente liberam todo e         

qualquer direito de veiculação de imagem e som dos espetáculos, números, oficinas, rodas             

de conversa e quaisquer outras atividades realizadas durante o evento para divulgação,            

registro e documentação do Encuentro. 
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V – Dos Recursos Financeiros e Contrapartidas 
5.1. Os recursos financeiros para a realização do 2º Encuentro Latinoamericano de            

Circo LGBTIA+ são provenientes do Fondo Marielle Franco, do município de           

Montevideo/Uruguai; 

5.2. A participação no evento é gratuita e não há qualquer taxa de inscrição; 

5.3. Todas as pessoas selecionadas terão acesso às oficinas, rodas de conversa,            

varietés e festa; 

5.4. As pessoas que desejarem poderão apoiar com qualquer valor como doação            

para o caixa do Encuentro. Todo o dinheiro arrecadado será utilizado para financiar o              

Encuentro de 2021. As doações podem ser realizadas através das seguintes contas: 

 

País Dados 

Uruguai Caja de ahorros en pesos BROU 
Nro cuenta 001253542 - 00002 

Brasil Nubank - NU pagamentos 
Ag 0001 
Conta 69412275-9 
CPF 409470738-76 
Beatriz Zilberman 
 

Chile Banco Estado - Tipo de cuenta rut - 
Nro cuenta 19185881 
Rut: 19.185.881-6 
danielameneses7@gmail.com 
Daniela Meneses Rosales 

Internacional Paypal: lyradlirio@gmail.com 

 

5.5. Será pago um valor de cachê para cada proposta aprovada (os valores estão              

em pesos uruguaios): 

5.5.1. Oficinas: $U:1500,00 

5.5.2. Números/VideoArte: $U:1500 

5.5.3. Mestre de Cerimônia: $U:1900 

5.5.4. Roda de Conversa: $U: 1100 

5.5.5. LineUp: $U: 750,00  

5.6. Os valores serão pagos por proposta inscrita, independente da quantidade de            

pessoas envolvidas em cada uma delas; 
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5.7. Os pagamentos serão feitos via transferência bancária ou através de Paypal; 

5.8. O valor de câmbio para cada moeda obedecerá às cotações vigentes no             

momento do repasse financeiro; 

5.9. As taxas para transferência, mesmo em caso de transferências internacionais,           

estão a cargo do Encuentro; 

5.10. A Comissão Organizadora se compromete a prezar pela agilidade no repasse            

dos pagamentos, no intuito de realizá-los o mais rápido possível. 

Parágrafo único: As pessoas selecionadas têm ciência de que o repasse do            

pagamento poderá demorar até 3 meses depois da realização das atividades. 

 

VI – Das Responsabilidades das Pessoas Proponentes e Selecionadas 
6.1. As pessoas proponentes assumem ser detentoras de todos os direitos autorais            

vinculados à sua proposta; 

6.2. As pessoas com propostas selecionadas se responsabilizarão por qualquer          

incidência de ação fiscal que por ventura possa haver por parte dos órgãos responsáveis. 

  

VII – Das Disposições Gerais 
7.1. Não serão toleradas quaisquer atitudes discriminatórias, cabendo expulsão do          

presente evento, bem como possíveis ações legais cabíveis; 

7.2. A inscrição neste edital pressupõe a aceitação e concordância com todos os             

termos do presente regulamento; 

7.3. Os casos omissos neste regulamento serão objeto de deliberação da Comissão            

Organizadora; 

7.4. A Comissão Organizadora se resguarda o direito de cancelar ou alterar este             

edital, com prévio aviso em seus meios de comunicação, por motivos de força maior; 

7.5. Eventuais dúvidas sobre a inscrição poderão ser encaminhadas através do           

e-mail: enccircolgbti@gmail.com. 
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