
  
 

RESULTADO DA 1ª FASE DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE  

SELEÇÃO DE ATORES BOLSISTAS PARA O GRUPO DE TEATRO TANAHORA DA PUCPR 

 

A Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR, representada por Khalil Gibran Martins Zeraik 

Abdalla, torna público o resultado da 1ª fase do edital de seleção interna de estudantes 

atores/atrizes bolsistas para o Grupo de Teatro TANAHORA (Temporada do Segundo Semestre 

de 2021) via Programa Institucional de Bolsas de Extensão.  

 

1. DO RESULTADO DA 1ª FASE 

1.1 Abaixo seguem os 10 (dez) estudantes finalistas selecionados para participar da 2ª fase 

deste edital com os horários da realização dos testes que acontecem no dia 5 de setembro de 

2021, de maneira remota, com link de acesso à sala de teste a ser encaminhado diretamente 

ao candidato, em contato informado no formulário de inscrição.  

01 – Alini Maria Bianco – Curso de Pedagogia – 14h30 

02 – Anna Luiza Wantuch – Curso de Teatro – 14h45  

03 – Beatriz Ilek Rey - Curso de Teatro – 15h00 

04 – Bruno de Oliveira dos Santos – Curso de Teatro – 15h15 

05 – Christian Antunes Almeida – Curso de Teatro – 15h30 

06 – Elden Antonio Schitg – Curso de Educação Física – 15h45  

07 – Kamini Galvão Armani – Curso de Psicologia – 16h 

08 – Lorena Teles Wagner – Curso de Teatro – 16h15 

09 – Lydia Stinghen de Souza – Curso de Design – 16h30 

10 – Nicole Ravanholi Marim – Curso de Teatro – 16h45  



  
 

 

 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA 2ª FASE 

2.1 Para o teste da 2ª fase, o/a candidato/a deverá apresentar um texto de sua escolha, com 

duração máxima de 05 (cinco) minutos, com ou sem caracterização;  

2.2 O teste será realizado pela plataforma ZOOM, com link a ser enviado por e-mail próximo 

à data; 

2.3 Não será permitida a participação de outros atores (ou atrizes) nessa performance e nem 

a entrada de outras pessoas na sala virtual;  

2.4 Nesta avaliação, serão considerados os seguintes critérios de pontuação:  

• Para a direção artística: qualidade geral da apresentação / desenvoltura cênica para o texto 

escolhido (5 pontos), expressividade na leitura de texto lido e apresentado na hora (2 pontos), 

levantamentos durante entrevista – a respeito de teatro, vida artística, cultural e acadêmica 

(3 pontos); 

• Em relação à técnica vocal: qualidade vocal de acordo com a construção da personagem (2,5 

pontos), expressividade vocal (2,5 pontos), relação corpo x voz (2,5 pontos), defesa de 

escolhas durante a entrevista (2,5 pontos); 

• Em relação à técnica corporal: análise corporal / escolhas para o corpo na realização da cena 

(2,5 pontos), coerência corporal / apresentação, status do corpo em conjunto com a proposta 

da cena (2,5 pontos), qualidade do movimento / capacidade motora apresentada quanto 

macro e micro movimentação, elasticidade e plasticidade (2,5 pontos), construção corporal / 

entrevista sobre as escolhas do ator na construção corporal para a cena (2,5 pontos); 

 

3. RESULTADO 

3.1 O resultado do teste será divulgado até o dia 6 de setembro de 2021, pelo link: 

https://www.pucpr.br/vida-no-campus/grupo-de-teatro-tanahora/ , às 18h; 

https://www.pucpr.br/vida-no-campus/grupo-de-teatro-tanahora/


  
 

3.2 Os primeiros encontros do grupo serão realizados no final de semana dos 11 e 12 de 

setembro de 2021 (sábado, das 16h às 18h, e domingo, das 15h às 17h), pela plataforma 

ZOOM, com link de acesso a ser encaminhado aos novos integrantes. 

 

4.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 No que diz respeito à concessão e cancelamento de bolsas e aos ensaios e 

apresentações, assim como à proteção de dados e ao direito de imagem, continuam valendo 

os mesmos parágrafos inclusos no edital original publicado no dia 12 de agosto de 2021 e 

disponível para consulta na página: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/grupo-de-teatro-

tanahora/.  

4.2 Os casos omissos neste informe serão analisados e decididos pela Diretoria de Cultura e 

Esporte da PUCPR e o Coordenador do Grupo de Teatro TANAHORA; 

4.3 Dúvidas podem ser esclarecidas no contato: teatrotanahora@pucpr.br 

 

Curitiba, 30 de agosto de 2021.  

 

 
Khalil Gibran Martins Zeraik Abdalla  

Diretor de Cultura e Esporte 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 
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