II CONCURSO NACIONAL DE DRAMATURGIA FLÁVIO MIGLIACCIO 2022:
A Frankfurt Produções – Ensinoemcena Ensinoemcine Produções Artísticas Ltda, CNPJ
14.712.085/0001-45 – lança o edital do II Concurso Nacional de Dramaturgia FLÁVIO
MIGLIACCIO Edição 2022 com o objetivo de homenagear anualmente este grande artista
brasileiro dos palcos, das telas e dramaturgia, revelando novos autores do Teatro Brasileiro nas
categorias adulto e infantil, além de dar oportunidade de apresentação do texto em um
importante teatro no Rio de Janeiro e publica-lo em e-Book e impresso. As inscrições podem ser
feitas de 07 de janeiro a 04 de março de 2022.
1 – OBJETO: 1.1 – O objeto do presente Concurso é a seleção de obras teatrais inéditas de
autores brasileiros ou naturalizados, sem distinção de gênero, texto adulto e texto infantil que
concorrerão aos prêmios do II Concurso Nacional de Dramaturgia FLÁVIO MIGLIACCIO Edição
2022.
2 – CONDIÇÕES: 2.1 – Poderão participar, gratuitamente, brasileiros natos ou estrangeiros
naturalizados;
2.2 – É vedada a participação neste Concurso dos membros da Comissão Julgadora, bem como
dirigentes da Frankfurt Produções e seus familiares;
2.3 – Não serão aceitas obras de autores falecidos;
2.4 O limite de envio de textos fica assim definido: cada autor concorrente poderá participar
com um (01) texto original na categoria adulto e um (01) texto original na categoria infantil,
escritos em português, não serão aceitos mais do que um (01) texto do mesmo autor, por
categoria;
2.5 – Os textos deverão ser anexados ao formulário da inscrição online; caso comprovadamente
o autor tenha problemas técnicos para anexar o texto, poderá enviar para o e-mail
frankfurtproducoes@gmail.com, com as respectivas documentações exigidas e identificação.
2.6 – O nome do arquivo deve ser o título da obra teatral.
3 – INSCRIÇÕES: 3.1 – As inscrições estão abertas de 07 de janeiro de 2022 a 04 de março de
2022;
3.2 – As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através de preenchimento de formulário
próprio, disponível em link publicado em frankfurtproducoes.com;
3.3 – Além do formulário preenchido integralmente, o autor deverá incluir os seguintes anexos:
a) Cópia do texto concorrente no formato em PDF, não sendo permitido em outro formato,
como Word, o que se ocorrer implicará em desclassificação automática. b) Cópia ID/CPF; c)
Declaração assinada de que o concorrente é autor ou autora do(s) texto(s) inscrito(s).

4 – SELEÇÃO:
4.1 – A relação dos textos selecionados será publicada no site da Frankfurt Produções e em
nossas redes sociais a partir do dia 31 de maio de 2022 ou até 5 dias após esta data.
5 – COMISSÃO JULGADORA:
5.1 – A seleção dos textos de cada categoria será feita por uma Comissão Julgadora composta
por quatro (04) profissionais experientes na dramaturgia para cada categoria convidados pela
FRANKFURT PRODUÇÕES, totalizando oito (08) jurados.
6 – PREMIAÇÃO:
6.1 – Serão selecionados 03 (três) textos vencedores na categoria adulto e 03 (três) na categoria
infantil pela Comissão Julgadora, que serão classificados do primeiro ao terceiro lugar.
6.2 – Os premiados de cada categoria pela Comissão Julgadora, receberão os seguintes prêmios:
CATEGORIA ADULTO 1º LUGAR – CATEGORIA ADULTO 1º LUGAR – Pauta de um (01) mês no
Teatro Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro, em 2023, sem valor de mínimo, durante quatro
semanas (02 apresentações por semana, em horário nobre - de acordo com a disponibilidade
do teatro), com bilheteria 50% para a produção e 50% para o teatro. Não estão incluídas nas
premiações de pauta do primeiro lugar, os custos de produção da montagem teatral que
deverão correr por conta dos produtores da respectiva peça premiada; Entrevista com o autor
no Site da Frankfurt Produções; texto publicado em e-Book e formato impresso pela Editora
FUNILARIA e Troféu Flávio Migliaccio 2022.
2º e 3º LUGARES CATEGORIA ADULTO – publicação do texto em livro impresso e e-Book pela
Editora FUNILARIA, Troféus Flávio Migliaccio.
CATEGORIA INFANTIL - Pauta de um (01) mês no Teatro Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro,
em 2023, sem valor de mínimo, durante quatro semanas (sábados, domingos às 16h – de acordo
com a disponibilidade do teatro), com bilheteria 50% para a produção e 50% para o teatro. Não
estão incluídas nas premiações de pauta do primeiro lugar, os custos de produção da montagem
teatral que deverão correr por conta dos produtores da respectiva peça premiada; Entrevista
com o autor no Site da Frankfurt Produções; texto publicado em e-Book e formato impresso pela
Editora FUNILARIA e Troféu Flávio Migliaccio 2022.
2º e 3º LUGARES CATEGORIA INFANTIL – publicação do texto em livro impresso e e-Book pela
Editora FUNILARIA, Troféus Flávio Migliaccio.
6.3 – As despesas para a ocupação do teatro, tais como, técnico de luz, técnico de som, aluguel
de refletores etc. não estão incluídas nesta premiação, bem como as despesas de produção de
montagem do respectivo premiado nas categorias Adulto e Infantil, essas despesas são de
responsabilidade da produção do espetáculo vencedor.
6.4 – Os 03 (três) textos selecionados nas categorias adulto e infantil serão reunidos em uma
coletânea de cada categoria e publicados na íntegra pela Editora FUNILARIA em formato digital
(e-Book) e impresso. As versões, digital e impressa, serão comercializadas pela Editora
FUNILARIA em seus canais próprios e rede associada. Os direitos autorais são de propriedade da

EDITORA FUNILARIA e negociados entre a editora e o autor, apenas para fins editoriais, sem
impedir montagens teatrais.
PÁRAGRAFO ÚNICO: A utilização do teatro é apenas para o ano de 2023, não sendo prorrogado
o período, salvo a negociação entre autor e a direção do teatro Solar de Botafogo sobre este
tema, não tendo interferência ou responsabilidades a Frankfurt Produções.
7 – DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1 – A inscrição no Concurso Nacional de Dramaturgia FLÁVIO MIGLIACCIO implica na aceitação
tácita das normas deste Edital.
7.2 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela FRANKFURT PRODUÇÕES.
7.4 – Cronograma: Lançamento do Edital do II Concurso de Dramaturgia Flávio Migliaccio: 07 de
janeiro de 2022; Inscrições dos autores: 07/01/2022 a 04/03/2022; Comissão julgadora adulto
e infantil: 05/03/2022 a 30/05/2022; Resultado dos autores vencedores nas categorias adulto e
infantil: 31/05/2022. Publicação dos Livros e cerimônia de premiação no Rio de Janeiro, entre
01 e 30 de dezembro de 2022.
7. 5 – A Premiação poderá ser online ou presencial em data a ser definida, no Rio de Janeiro,
dependendo das condições impostas pelas autoridades devido à Pandemia do Covid.
7.6 – O autor ao escrever no formulário online “aceito” e enviá-lo, está inteiramente de acordo
com as regras deste edital, e ter seu texto incluído na coletânea editada e publicada em e-Book
e livro impresso pela editora FUNILARIA, não cabendo recursos.
Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2022.
Frankfurt Produções

