Guritiba – Regulamento geral
O projeto
O Guritiba é um projeto social que atende crianças de Curitiba e Região Metropolitana.
Realizado pela produtora de eventos Parnaxx, com incentivo da Lei Rouanet, começou em
2010 como uma série de espetáculos do Festival de Curitiba voltados para o público infantil.
Com o tempo, se transformou em um programa educativo e cultural, que hoje leva peças
teatrais a várias escolas da cidade.
Em 2018, o Guritiba se expande como um canal entre instituições sociais e interessados em
levar conhecimento e arte ao público infantil.
Funcionamento
De um lado, recebemos cadastros de projetos culturais destinados a crianças. De outro,
colhemos contatos de creches e escolas. A partir desta aproximação dos dois grupos
levaremos atividades e espetáculos a várias regiões da cidade e Região Metropolitana.
Que projetos podem ser inscritos?
Projetos de cunho cultural, envolvendo apresentações teatrais, contação de histórias, oficinas
de dança, teatro, música, literatura, comunicação e artes plásticas.
Que instituições podem se inscrever?
Instituições de apoio a crianças, escolas públicas e creches.
A escola precisa pagar alguma coisa?
Não.
O autor do projeto recebe alguma remuneração?
Sim, o autor do projeto recebe um cachê.
Seleção
Todas as escolas e projetos inscritos são cadastrados em nosso banco de dados. Cabe à equipe
do Guritiba encontrar o projeto ideal para cada organização. Feita esta análise, nossos
produtores entram em contato por telefone ou e-mail com os responsáveis pelo projeto e a
instituição para alinhar as datas, horários e locais das ações.
Banco de cadastros
O banco de projetos e escolas parceiras deve ser atualizado todos os anos. Para atualizar suas

informações, a instituição ou autor de projeto precisa entrar em contato com Carol Scabora
pelo e-mail programaguritiba@parnaxx.com.br.
Inscrição de projeto
Os projetos são inscritos mediante formulário online com a anexação de arquivo em pdf. Eles
precisam ter as seguintes informações:
1. Nome e resumo da proposta
2. Público alvo (idade e série) e quantidade de crianças envolvidas
3. Objetivo
4. Encaminhamento (como será realizado)
5. Materiais usados
6. Disponibilidade de dias e horários do responsável
7. Informações sobre o inscrito (nome, idade, nome da companhia ou ONG (se houver),
endereço, e-mail, telefone e breve currículo)
Inscrição da escola
A instituição também se inscreve por meio de um formulário online, cadastrando dados
pessoais (de quem inscreveu) e institucionais, quantidade de crianças beneficiadas, melhores
horários e dias, área cultural pretendida, estrutura da escola (ginásios, teatros, bibliotecas,
projetos etc.
Contato
Dúvidas e sugestões devem ser encaminhados por e-mail para Carol Scabora
programaguritiba@parnaxx.com.br.

