
1º CAMPEONATO MINEIRO DE IMPRO! 

 

Edital de Inscrição 

 

A UMA Companhia, em parceria com o Spetaculo Casa de Artes, apresenta o 1º Campeonato 

Mineiro de Impro, a ser realizado entre os dias 23 e 26 de agosto de 2012. 

 

PREÂMBULO 

 

O 1º Campeonato Mineiro de Impro tem por objetivo fomentar a prática da Impro em Minas 

Gerais.  

Os campeonatos de Improvisação Teatral, sejam nacionais ou internacionais, apresentam-se 

sempre como um importante espaço para o encontro de grupos de improvisadores e o 

público. 

O 1º Campeonato Mineiro de Impro! pretende constituir-se, pois, como um espaço aberto ao 

intercâmbio entre grupos, improvisadores e público; ao aprimoramento da prática da 

improvisação teatral e à divulgação da técnica no estado de Minas Gerais.  

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Podem se inscrever equipes de 04 a 05 integrantes maiores de 18 anos. 

Improvisadores menores de 18 anos poderão se inscrever mediante autorização (a ser 

solicitada por email) do responsável. 

1.2.  Dentre os integrantes da equipe, no mínimo 03 improvisadores devem residir Minas 

Gerais, condição que deve ser comprovada mediante envio de comprovante de 

residência; 

1.3.  As inscrições estarão abertas do dia 23 de julho até o dia 06 de agosto de 2012; 

1.4.  Para realizar a inscrição os participantes devem enviar um email para 

campeonatodeimpro@gmail.com  com a ficha de inscrição disponível no endereço 

umacompanhia.wordpress.com. 

1.5.  Cada equipe deverá informar, no ato da inscrição, o nome pelo qual será identificada 

durante o campeonato. 

1.6.  No caso de mais de 06 equipes se inscreverem, será realizada uma seleção das 

equipes que participarão do Campeonato, observando os seguintes critérios: 

1.6.1. Experiência em impro; 

1.6.2. Cursos de formação realizados; 

1.6.3. Experiência teatral geral.  

1.7.  Em caso de haver seleção, o resultado será divulgado dia 08 de agosto. 

1.8. A taxa de inscrição é de R$40,00 por equipe. A conta para depósito será enviada às 

equipes selecionadas. 

1.9.  Após a divulgação das equipes selecionadas, será agendada uma reunião entre os 

representantes de cada equipe e a organização do evento. 

 

2. DO CAMPEONATO 

2.1.  O 1º Campeonato Mineiro de Impro acontecerá de 23 a 26 de agosto de 2012, no 

espaço Spetáculo Casa de Artes, em Belo Horizonte; 
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2.2.  As equipes inscritas serão dividas em 02 chaves (A e B).  

2.3.  As equipes inscritas serão dividas entre as chaves A e B por sorteio a ser realizado no 

dia da reunião agendada com os representantes das equipes.  

2.4.  Cada partida contará, além das equipes, com a presença de um músico (tecladista), 

um Mestre de Cerimônias e 2 jurados técnicos da UMA Companhia; 

2.5.  Cada equipe deve ter, além do nome: 

2.5.1. Um uniforme, que preferencialmente preze pela liberdade de movimento dos 

improvisadores. O uniforme não precisa ter caráter esportivo, necessariamente. 

2.5.2. Um hino, que será cantado antes de cada partida. Caso a composição tenha algum 

acompanhamento gravado, o arquivo de áudio deverá ser entregue à produção do 

campeonato até o dia 20 de agosto. 

2.6.  As regras que pautarão os jogos (penalizações) estão sendo definidas em comum 

acordo com os organizadores dos Campeonatos Regionais de outros estados, e serão 

enviadas aos times selecionados no ato da confirmação da inscrição. 

2.7.  As partidas serão pontuadas pelo voto da plateia e pelo voto dos dois jurados técnicos 

da UMA Companhia; 

2.8. As improvisações poderão ser mistas (integrando jogadores de diferentes equipes) ou 

comparadas (integrando apenas jogadores de uma equipe); 

2.9. Os estilos a serem contemplados no campeonato são: 

2.9.1. Gêneros 

2.9.1.1. Livre 

2.9.1.2. Contos Infantis 

2.9.1.3. Bang Bang 

2.9.1.4. Sem palavras 

2.9.2. Técnicos 

2.9.2.1. Quadrado (ou rodízio) 

2.9.2.2. Com fundo musical 

2.9.2.3. Prova dos objetos 

2.9.2.4. Pênaltis de 20 segundos 

2.9.2.5. Jogo do dicionário 

2.10. Todos os estilos serão explicados em seus pormenores e com antecedência às 

equipes inscritas. 

2.11. Na primeira fase, classificatória, todas as equipes jogarão entre si. Os dois 

primeiros colocados de cada chave serão classificados para a semifinal, e os 

ganhadores da semifinal serão classificados para a fase final; 

2.12.  A classificação dos times, na primeira fase, dar-se-á por meio da contagem de 

pontos dos jogos realizados nos dias 23 e 24 de agosto (quinta e sexta), sob o seguinte 

critério: 

2.12.1. Equipe ganhadora: 3 pontos 

2.12.2. Empate: 2 pontos por equipe 

2.12.3. Equipe perdedora: 1 ponto 

2.13.  Na semifinal, a equipe 1ª colocada na chave A jogará com a equipe 2ª 

colocada na chave B, a equipe 1ª colocada na chave B jogará com a equipe 2ª colocada 

na chave A. 



2.14.  Os perdedores das partidas da semifinal disputarão o 3º lugar no dia 26 de 

agosto. 

2.15.  A final será realizada pelos ganhadores da semifinal no dia 26 de agosto de 

2012. 

2.16. Para fins de custeios das despesas geradas pelo Campeonato, a adesão do 

público ao campeonato dar-se-á por meio da cobrança de ingressos, a preços 

populares (R$20 inteira| R$10 meia, por partida). Serão oferecidos, também, pacotes a 

preços promocionais. 

2.17. Todos os improvisadores inscritos receberão cortesias para assistirem aos 

jogos das demais equipes. 

 

3. DAS RESPONSABILIDADES 

3.1.  É de responsabilidade dos realizadores do Campeonato: 

3.1.1. Cuidar do bom desenvolvimento do campeonato, zelando pela transparência, 

clareza e pontualidade na divulgação das informações relativas ao Campeonato em 

todas as fases de realização do mesmo; 

3.1.2. Zelar pela idoneidade no processo seletivo, bem como por uma relação harmoniosa 

entre as equipes inscritas e destas para com o público; 

3.1.3. Promover ampla divulgação do 1º Campeonato Mineiro de Impro, por meio de 

assessoria de imprensa, impressão e distribuição de flyers divulgação em redes 

sociais; 

3.1.4. Disponibilizar equipe técnica capacitada ao desempenho das funções necessárias à 

realização do campeonato, a saber: técnico de iluminação, músico, Mestre de 

Cerimônias e jurados. 

3.1.5. Providenciar os troféus e certificados de participação de que tratam o item 4. 

3.2.  É de responsabilidade das equipes inscritas: 

3.2.1. Responderem com presteza e prontidão às solicitações feitas pela organização do 

Campeonato em todas as fases de realização do mesmo; 

3.2.2. Comparecerem à reunião de que trata o item 1.8; 

3.2.3. Contribuir para a divulgação do Campeonato; 

3.2.4. Participar do Campeonato visando à troca harmoniosa entre as equipes, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento da Impro em Minas Gerais. 

 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1.  As equipes que conquistarem os 3 primeiros lugares do 1º Campeonato Mineiro de Impro 

receberão um troféu simbólico. 

4.2. Todos os participantes receberão um certificado de participação. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos devem ser relatados à UMA Companhia, através do email 

campeonatodeimpro@gmail.com . 

A UMA Companhia convida a todos os atores e improvisadores do estado a participarem desse 

espaço de troca, de diversão e de fomento à improvisação teatral. 
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