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3ª OFICINA DE ATORES CESGRANRIO 
 

REGULAMENTO 
 

 O objetivo da Oficina de Atores Cesgranrio é aprimorar os atores e atrizes nos 
estudos técnicos referentes à atuação, dicção, expressão corporal e vocal, 
visando à capacitação técnica do participante na área de teledramaturgia; 

 

 O (A) PARTICIPANTE deve ser ator/atriz profissional devidamente inscrito(a) na 
D.R.T., portador(a) de registro profissional provisório ou definitivo, bem como 
ter completado o ensino médio e ter a idade mínima de 18 anos; 
 

 O período de inscrição para a Oficina de Atores Cesgranrio é de 16 de Janeiro 
de 2015 a 22 de Fevereiro de 2015; 

 

 A seleção dos participantes se dará, em primeira fase, através de análise 
curricular, de foto e Vídeobook, que deverão ser enviados no momento da 
inscrição, através site do Centro Cultural Cesgranrio (cultural.cesgranrio.org.br). 
O participante deverá informar o link que leva ao site onde o Vídeobook está 
hospedado. 
 

 Caso não haja site hospedando o Videobook do participante, este deverá enviar 
o mesmo via postal, para endereço da Fundação Cesgranrio, Rua Santa 
Alexandrina 1011, Rio Comprido, Rio de Janeiro, CEP 20261-903, em atenção 
do Centro Cultural; 

 

 Os participantes pré-selecionados gravarão um vídeo (Monólogo) antes da 
escolha final; 
 

 A relação com o nome dos 20 (vinte) participantes selecionados será divulgada 
na segunda quinzena de Março, e todos deverão se apresentar para fazer a 
matrícula assim que a data for divulgada, sob pena de perda do direito da 
mesma; 
 

 A Oficina de Atores Cesgranrio terá início na segunda quinzena de Março de 
2015; 
 

 A oficina é gratuita; 
 

 As aulas, palestras e treinamentos oferecidos pela Oficina de Atores Cesgranrio 
serão realizados na sede da Fundação Cesgranrio, à Rua Santa Alexandrina 
1011, Rio Comprido, Rio de Janeiro, pelo prazo determinado de 03 (três) 
meses; 

 

 A turma da Oficina de Atores Cesgranrio será composta por 20(vinte) 
participantes, 10 homens e 10 mulheres, e as aulas, palestras e treinamentos 
gratuitos serão realizados de segunda a quinta-feira, das 09 h às 13 h, ficando a 
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critério único e exclusivo do Centro Cultural Cesgranrio efetuar eventuais 
alterações nas datas e horários previamente estabelecidos que se fizerem 
necessários; 

 

 É obrigatório ao participante comparecer integralmente às aulas, palestras e 
treinamentos nos dias e horários previstos pelo Centro Cultural Cesgranrio, 
realizando todas as atividades previstas no cronograma, levando-se em 
consideração os critérios de assiduidade, pontualidade e rendimento, 
envidando todos os esforços no sentido de obter o melhor aproveitamento das 
aulas, palestras e treinamentos oferecidos pela Oficina de Atores Cesgranrio; 

 

 Aos participantes selecionados, é obrigatório apresentar originais e cópias do 
RG, CPF, comprovante de residência, registro funcional da Delegacia Regional 
do Trabalho (DRT - provisório ou definitivo) e diploma de conclusão do ensino 
médio na data de efetivação da matrícula, sob pena de perda do direito de 
realizar a matrícula;  
 

 O participante selecionado deve obrigatoriamente apresentar atestado médico 
atualizado que comprove sua aptidão para a prática dos exercícios físicos 
propostos e desenvolvidos no curso da Oficina de Atores Cesgranrio, sendo 
vedada a participação de pessoas que apresentem qualquer tipo de restrição 
ou impedimento médico para a execução plena da carga de exercícios físicos 
proposta.  
 
 

 Cabe ao participante arcar com todas as despesas, tais como, transporte e 
alimentação, decorrentes da sua participação na Oficina de Atores Cesgranrio;  

 

 Caso o início das aulas, palestras e treinamentos não ocorra na data prevista 
acima, o Centro Cultural Cesgranrio compromete-se a contar o prazo de 
vigência da Oficina de Atores Cesgranrio a partir da data efetiva de início das 
aulas. 
 

 Com base nas avaliações dos profissionais responsáveis pelas aulas, palestras e 
treinamentos relativamente ao desempenho do participante, o Centro Cultural 
Cesgranrio reserva-se ao direito de encerrar, a qualquer tempo, a participação 
do mesmo quando este não corresponder às expectativas da Oficina de Atores 
Cesgranrio, independentemente de qualquer motivação e aviso prévio formal; 
 

 Ao participar da Oficina de Atores Cesgranrio, nos termos do Regulamento, o 
participante estará automaticamente autorizando ao Centro Cultural 
Cesgranrio desde já e de pleno direito, de modo expresso e em caráter 
irrevogável e irretratável, a utilizar sua imagem, nome, som de voz e demais 
características físicas; 
 

 O uso é gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo da imagem, nome, som de 
voz e demais características físicas do participante em fotos, arquivos e/ou 
meios digitais ou não, digitalizados ou não, bem como em cartazes, filmes e/ou 



 3 

spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia e/ou peças 
promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors, 
mala-direta e na Internet, para ampla e irrestrita divulgação do projeto Oficina 
de Atores Cesgranrio; 
 

 Ao final da Oficina de Atores Cesgranrio será entregue a cada participante um 
DVDbook com o resultado final do trabalho do curso. 

 


