
 

 

 

Apresentação 

O Troféu Brasil de Dança é um evento de mostra competitiva e não competitiva de dança 
que visa conectar dançarinos, bailarinos, coreógrafos, escolas e grupos do mesmo 
segmento artístico-cultural.    

O Troféu Brasil de Dança oferece toda a estrutura e produção necessária para a realização 
das mostras no evento, e convida publicamente toda comunidade da área da dança para 
participar do festival em diversas modalidades.  

O Troféu Brasil de Dança prima por proporcionar um espaço de interação e incentivo a arte 
da dança, auxiliando no desenvolvimento artístico e profissional dos participantes e amantes 
desta arte. 

O TROFÉU BRASIL DE DANÇA será realizado nos dias 13, 14 e 15 de julho de 2018.                     
Local: Ginásio Vicentão, Rua: Idelfonso Leão, 44 Bairro: Centro – Formiga/MG. 

Além da estrutura e do intercâmbio entre todos participantes, a competição vai proporcionar 
R$10.000,00 em prêmios e troféus aos vencedores e destaques do evento. Teremos 
apresentações de convidados especiais, Aula Magna de Jazz Dance e Balé Clássico, Stand 
de Alimentação e Stand de produtos.  

O Troféu Brasil de Dança é uma realização dos empreendedores e artistas Guilherme 
Moreira (Coordenador Geral), Valeria Montalvão (Diretora Artística), Gabriel Montalvão 
(Secretário executivo) Corpo & Movimento (Escola de Dança) e AACCF (Associação dos 
Amigos da Cultura da Cidade de Formiga). O Festival tem como apresentadores e 
patrocinadores o GOVERNO DE MINAS GERAIS e a AZEVEDO ALIMENTOS e como Co 
patrocinador a TECNO2000, o apoio cultural da ACIF, CDL, Sicoob Credifor, Argamassa 
Supermax, Casa 505,  Victor Plaza Hotel,  Retran Joias, Glória Restaurante e 
Hamburgueria, Hotel Petaluma, Bom Appetit Restaurante, Lourdes Confeitaria, Eficácia 
Engenharia, Pilates e Fisioterapia Corpo & Movimento, Secretaria de Cultura e Prefeitura 
Municipal de Formiga. 

Bem-vindos ao Troféu Brasil de Dança 

 
Guilherme Moreira 

Coordenador Geral 
TROFÉU BRASIL DE DANÇA  

 
 

 



 

 

REGULAMENTO - TROFÉU BRASIL DE DANÇA  

ORGANIZAÇÃO, LOCAL E SEDE 
 

a) O festival é de responsabilidade de seus coordenadores e das entidades culturais 
parceiras desse evento, que tem por objetivo criar e desenvolver produtos e atividades 
artísticas e culturais em diversas linguagens cênicas.  
b) Compete à organização do TROFÉU BRASIL DE DANÇA os seus aspectos técnicos e 
artísticos.  
c) Compete à organização do TROFÉU BRASIL DE DANÇA os seus aspectos 
administrativos e de produção.  
d) O TROFÉU BRASIL DE DANÇA será realizado no Ginásio Vicentão, Rua: Idelfonso 
Leão, 44 Bairro Centro – Formiga / MG – Fone: (37) 9 9999-9058 ou 33222377 de 13 a 
15 de julho de 2018.  
e) A competição está aberta a trabalhos de todas instituições relacionadas a área da dança. 
f) O festival receberá inscrições para danças competitivas e não competitivas.  
 

CATEGORIAS, TEMPO E MODALIDADES 
 

CATEGORIAS:  
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses  
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses  
Sênior: a partir de 16 anos  
 

Observação: Para conjuntos haverá uma tolerância de 30% de elementos, com idade 
superior ou inferior a categoria na qual o grupo está concorrendo. No caso de ultrapassar 
esta tolerância, a coreografia competirá na categoria imediatamente superior. 
 

TEMPO: 
Solos, Duos e Trios: até 3 minutos 
Conjunto Infantil: até 4 minutos 
Conjunto Juvenil: até 5 minutos 
Conjunto Sênior: até 6 minutos 
 
MODALIDADES: 
 

BALÉ CLÁSSICO DE REPERTÓRIO 
Nesta modalidade concorrerão Variações, Pas de Deux, Grand Pas de Deux e conjunto. 
 

VARIAÇÃO FEMININA E MASCULINA 

Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses - tempo da obra 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses - tempo da obra 
Sênior: a partir de 16 anos - tempo da obra 
 

PAS DE DEUX, DUO, TRIO e QUATRE 

Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses - tempo da obra 

Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses - tempo da obra 
Sênior: a partir de 16 anos - tempo da obra 
 

GRAND PAS DE DEUX 

Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses - tempo da obra 
Sênior: a partir de 16 anos - tempo da obra 
 

CONJUNTO 

Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses - tempo da obra 

Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses - tempo da obra 
Sênior: a partir de 16 anos - tempo da obra 



 

 

 
Importante  
 

Para Pas de Deux e Grand Pas de Deux as (os) Bailarinas (os) podem participar 
como concorrentes somente uma vez, podendo dançar outras como partenaire 
acompanhante.  
 

A Variação, Pas de Deux e Grand Pas de Deux são de livre escolha da (o) 
participante. 
  

Os Concorrentes de Pas de Deux e Grand Pas de Deux e Conjunto serão avaliados 
apenas nas categorias Juvenil e Sênior. 
 
Trios e Pas de Quatre de Repertório concorreram entre si na mesma modalidade. 
 
CLÁSSICO LIVRE  
Nesta modalidade concorrerão Solos, Duos, Trios e Conjuntos a partir da categoria Infantil.  
Coreografias criadas para o nível dos (as) candidatos (as) obedecendo às regras 
básicas de composição coreográfica e técnica clássica, podendo ser dançada com 
sapatilha de ponta ou meia ponta. 
 

SOLO (até 3 minutos)  
Os Solos dançados com sapatilhas de ponta deverão se inscrever obrigatoriamente 
em Solo Clássico Livre.  
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses 

Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses 

Sênior: a partir de 16 anos                                                                                                               
 

DUO E TRIO (até 3 minutos) 
Os Duos e Trios dançados com sapatilhas de ponta deverão se inscrever 
obrigatoriamente em Clássico Livre.                                                                                                             
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses 
Sênior: a partir de 16 anos 
 

CONJUNTO 
Os conjuntos dançados com sapatilhas de ponta deverão se inscrever 
obrigatoriamente em Clássico Livre.                                                                                                                 
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses (até 4 minutos) 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses (até 5 minutos) 
Sênior: a partir de 16 anos (até 6 minutos) 
 
ESTILO LIVRE                                                                                                                 
Nessa modalidade concorrerão Solos, Duos, Trios e Conjuntos a partir da categoria infantil. 
Trabalhos originais de modalidade específica ou que misturem estilos e técnicas. 
 

SOLO (até 3 minutos)  
O Solo Estilo livre está aberto a trabalhos de qualquer modalidade de dança.   
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses 
Sênior: a partir de 16 anos 
 

DUO E TRIO (até 3 minutos)                                                                                                                               

Os Duos e Trios Estilo Livre estão abertos a trabalhos de qualquer modalidade de dança.    
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses 
Sênior: a partir de 16 anos   



 

 

 
CONJUNTO                                                                                                                                                          

Os Conjuntos Estilo Livre estão abertos a trabalhos de qualquer modalidade de dança.     
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses (até 4 minutos) 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses (até 5 minutos) 
Sênior: a partir de 16 anos (até 6 minutos) 
 
MODERNO/CONTEMPORÂNEO                                                                                  
Nessa modalidade concorrerão somente conjuntos a partir da categoria Juvenil. 
Coreografias que sigam as linhas das escolas modernas, formas experimentais de 
dança com abertura para dança Teatro, mímica e outras linguagens. 
 

CONJUNTO                                                                                                                                                          

Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses (até 5 minutos) 
Sênior: a partir de 16 anos (até 6 minutos) 
 
DANÇAS POPULARES                                                                                                   
Nesta modalidade concorrerão somente conjuntos a partir da categoria Juvenil.                                                  
Danças folclóricas, étnicas (irlandês, espanhol, etc.), danças características nacionais, 
estrangeiras e danças populares urbanas (tango, forró, samba, bolero, etc.).               
 

CONJUNTO                                                                                                                                                          

Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses (até 5 minutos) 
Sênior: a partir de 16 anos (até 6 minutos) 
                                                                                                                                                              
DANÇA DE RUA – Nesta modalidade concorrerão somente conjuntos a partir da 
categoria Juvenil. 
Trabalhos originais criados a partir dos movimentos inspirados e surgidos nas ruas (Hip 
Hop, Street dance, New School, locking, popping, break, house, etc.) 
 

CONJUNTO                                                                                                                                                          

Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses (até 5 minutos) 
Sênior: a partir de 16 anos (até 6 minutos) 
 
JAZZ – Nesta modalidade concorrerão somente conjuntos a partir da categoria 
Infantil. 
Trabalhos que utilizem técnicas de Jazz.                                                                           
 

CONJUNTO                                                                                                                   
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses (até 4 minutos) 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses (até 5 minutos) 
Sênior: a partir de 16 anos (até 6 minutos) 
 
SAPATEADO – Nesta modalidade concorrerão somente conjuntos a partir da categoria 
Infantil. 
Trabalhos de todos os tipos e técnicas de Sapateado (Tap Dance), exceto os folclóricos 
e étnicos que deverão ser inscritos em Danças Populares. 
 

CONJUNTO                                                                                                                   
Infantil: de 08 a 12 anos e 11 meses (até 4 minutos) 
Juvenil: de 13 a 15 anos e 11 meses (até 5 minutos) 
Sênior: a partir de 16 anos (até 6 minutos) 

 
Observação: O limite mínimo para grupo (conjunto) é de 6 (Seis elementos). 

 
 



 

 

 

DIREITOS AUTORAIS 

 
 

O grupo é o único responsável legal pela liberação e direitos autorais da coreografia 
inscrita no Festival, independente do gênero/modalidade e categoria.  
 
Os grupos com coreografias inscritas no gênero Balé Clássico de Repertório devem 
observar atentamente as versões escolhidas e liberação dos direitos autorais. 

 
 

APRESENTAÇÕES 

O TROFÉU BRASIL DE DANÇA será realizado no Ginásio Vicentão, Rua: Idelfonso Leão, 
44 – Centro – Formiga / MG de 13, 14 a 15 de julho de 2018.  

O evento terá entrada franca como forma de popularizar e incentivar a Arte e a 
Cultura através da Dança. 

 

DIA  MODALIDADES \ CATEGORIAS  HORA/INICIO 

Sexta-feira 
13/07/2018 

Cerimônia de Abertura                        
Clássico de Repertório (Duo/Trio/Quatre) 

Jazz (Conjunto Infantil)                            
Estilo Livre (Solo/Duo/Trio/Conjunto) 

Clássico de Repertório (Conjunto)  
Danças Populares (Conjunto)           

Variações de Repertório                              
Pas de Deux                                                                                                 

18h00min 

Sábado 
14/07/2018 

Variações de Repertório                                       
Moderno/Contemporâneo (Conjunto)        

Pas de Deux                                                                                        
Clássico Livre (Solo/Conjunto)                 

Estilo Livre (Solo/Duo/Trio/Conjunto)                                      
Clássico de Repertório (Conjunto)                                                          

   Dança de Rua (Conjunto) 

18h00min 

Domingo 
15/07/2018 

Grand Pas de Deux                              
Variação de Repertório                                  

Estilo Livre (Solo/Duo/Trio/Conjunto)                                                          
Clássico Livre (Solo/Duo/Trio/Conjunto)                     

Clássico de Repertório (Duo/Trio/Quatre)                                  
Jazz (Conjunto)                                                               

Entrega de Prêmios Especiais                  
Encerramento 

17h00min 

Observação: A programação e sequencia das apresentações poderá ser alterada para 
melhor atender a todos. 

 



 

 

 

ENSAIOS 

 
 

Os ensaios serão feitos nos dias das apresentações em ordem e horários 
estabelecidos pela organização por ordem de chegada dos Grupos. Obedecendo ao 
seguinte cronograma: 
 

• Início dos ensaios as 9 horas da manhã no local do evento. 
 

• Encerramento dos ensaios e marcações de palco uma hora antes do início das 
competições.  

 

• Variação, Pas de Deux, Grand Pas de Deux, farão somente reconhecimento de palco.  
 

• Solos, duos e trios terão apenas o tempo da coreografia e passarão palco direto com 
música.  

 

• O grupo que não se apresentar no horário estipulado perderá a vez.  
Para Conjuntos o ensaio de palco terá uma vez e meio o tempo de duração de sua 
coreografia.  

 
 
Observação: O tempo das Danças será cronometrado durante os ensaios. 

 
 

CONCURSO - PONTUAÇÃO 

 
 
Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por membros de 
expressão no meio artístico da dança, que classificará os trabalhos com nota única. 
Será adotado os seguintes critério para classificação: 
 
As pontuações serão usadas como base para classificação.  
A premiação será dada para as maiores médias em ordem decrescente com o seguinte 
parâmetro: 

Para 1º lugar - de 9 a 10 
Para 2º lugar - de 8 a 8.9 
Para 3º lugar - de 7 a 7.9 

 

Ao corpo de jurados é facultado o direito de não premiar nenhum concorrente, caso estes 
não correspondam ao nível técnico exigido da modalidade e categoria. 

Haverá premiação diária das categorias e modalidades concorrentes, exceto para Solo 
Estilo Livre que terão concorrentes todos os dias do evento, as premiações para esta 
modalidade serão entregues no dia 15/07/2018 juntamente com os prêmios especiais. 

 

 



 

 

TAXAS E INSCRIÇÕES 

 
Para cada modalidade e categoria, haverá um limite de vagas, aceitos de forma a não 
ultrapassar o tempo de termino das apresentações diárias.  
As inscrições serão aceitas por ordem de chegada até o preenchimento das vagas. As 
mesmas deverão ser confirmadas através do e-mail: trofeubrasildedanca@gmail.com. 

As inscrições se encontram abertas, com término no dia 01 de julho de 2018. 

A Ficha de Inscrição está disponível no site do evento: www.trofeubrasildedança.com.br. 
 
A Ficha de Inscrição contém todas as fichas a serem preenchidas. 
 
A Ficha de Inscrição deve ser preenchidas em Word e enviada a organização do Troféu Brasil 
de Dança para o e-mail: trofeubrasildedanca@gmail.com observando os itens abaixo: 
 
1 - Para cada coreografia deve ser preenchida uma Ficha de Dança Competitiva, Não 
Competitiva ou Clássico de Repertório. 
 

2 - Todos os nomes dos participantes devem ser listados, no Formulário de Inscrição. 
Ficam isentos de taxas um diretor e um assistente. 
 

3 - Os participantes deverão estar munidos da certidão de nascimento ou cédula de 
identidade original ou cópia autenticada no dia da sua apresentação e apresentá-la caso seja 
solicitada pela comissão técnica. Em caso de fraude nas idades o (os) concorrente (s) será 
(ão) desclassificado (s) e impossibilitados de participarem novamente das edições posteriores 
do evento.  
 

4 - Os participantes em solo, duo, trio, variação, pas de deux e Grand pas deux, podem 
concorrer somente com um trabalho por modalidade e categoria.  
 

5 - O pagamento total das inscrições deve ser feito através de deposito bancário em dinheiro 
nas agências bancárias, ou caixa aqui nas casas lotéricas, ou por transferência eletrônica em 
nome de:   
 

Guilherme Antônio de Freitas Moreira  
CPF: 866.865.266-49 
Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 0115   
Operação: 013 
Conta: 10517-9  
 

Observação: Em caso de pagamento por transferência eletrônica identificar o nome 
da conta que efetuar a TED ou DOC na Ficha de Inscrição. 
 

O comprovante do pagamento das inscrições deverá ser enviado junto com a Ficha de 
Inscrição por foto, ou digitalizado para o e-mail: trofeubrasildedanca@gmail.com. 
 

6 - A taxa de inscrição será única no valor de R$25,00 para cada participante do evento 
independentemente do número de coreografias que participar. 
 
7 - Não haverá devolução de taxas. 
 
8 – Após inscrição solicite confirmação pelo e-mail: trofeubrasildedanca@gmail.com. 
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PREMIAÇÕES 

Todos os concorrentes classificados em 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares em cada modalidade/categoria 
receberão troféus correspondente aos seus prêmios.  

Observação: Para o prêmio de Melhor Bailarino e Melhor Bailarina concorrem os 
competidores de todas as modalidades e categorias: solo, duo, trio ou conjunto.                      
A análise dos Pas de Deux e Grand Pas de Deux será avaliada considerando apenas o (s) 
bailarinos (as) que estiverem como Concorrente. 

PREMIAÇÕES EM DINHEIRO 

Serão indicados, pela banca de jurados prêmios em dinheiro para:  
Melhor Bailarino – R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)  
Melhor Bailarina – R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)                                                                    
Melhor Grupo – R$ 3.000,00 (Três mil reais)  
Destaque Troféu Brasil de Dança – R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) este prêmio poderá ser 
para coreografia, originalidade, criatividade ou qualquer outro destaque do Festival (Obs.: 
Esse prêmio poderá ser dividido caso a banca de jurados assim decida).  
Estes prêmios serão divulgados no ultimo dia do Festival.  
Haverá divulgação diária dos indicados a estes prêmios.  

CURSOS / AULAS 

Durante a realização do evento haverá AULA MAGNA gratuita de Balé Clássico e Jazz 
com as professoras convidadas Tânia Mara Silva e Andrea Sposito e Certificados para os 
participantes.  

Todos bailarinos inscritos no evento na categoria Sênior estarão aptos a participar do sorteio 
para preenchimento das vagas das Aulas Magnas. Os interessados deverão preencher a 
Ficha do Curso para se candidatar a participar das aulas. 

A Ficha do Curso estará disponível juntamente com a Ficha de Inscrição. 

A divulgação dos sorteados será feita através de e-mail enviado diretamente as escolas 
interessadas.   
 
Duração do Curso: uma hora e trinta minutos.  
Limite máximo de Bailarinos (as) por aula: 30 alunos 

CURSO DATA  HORA/INICIO 

 
 
Balé Clássico 

 

 

14 e 15/07 

 

9:30h 

JAZZ 

 

14 e 15/07 

 

11:30h 



 

 

  STANDS  

 
O evento Troféu Brasil de Dança contará com stands para auxilio dos participantes. 
 
Stand de Informações: O evento contará com o stand para credenciamento e para 
sanar dúvidas do público e dos participantes. 
 
Stand de Produtos de Dança: No local do evento haverá um stand da A Bailar com 
preços especiais para todos visitantes e participantes do Festival.  
 
Stand de Alimentação: No local do evento, também haverá um stand da Lourdes 
Confeitaria para melhor comodidade dos participantes e visitantes. 
 
Stand de Fisioterapia: Contaremos também com o apoio do Studio de Fisioterapia e 
Pilates Corpo & Movimento gratuitamente para auxiliar os (as) bailarinos (as) que 
necessitarem de atendimento. 
 
Stand Azevedo Express: A apresentadora Azevedo Alimentos irá expor um stand de 
produtos variados para apreciação do público. 
  

RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE. 

 
O Coordenador de cada grupo deverá se dirigir ao Stand de Informações no local do 
Festival no Ginásio Vicentão, Rua: Idelfonso Leão, 44 Bairro Centro – Formiga - MG, 
onde serão recepcionados pela comissão organizadora, para recebimento de material 
e instruções referentes ao festival.  

 

O transporte durante o evento será de responsabilidade do próprio participante ou 
grupo.  
A organização do festival não fornecerá alimentação aos participantes. 
 

O Troféu Brasil de Dança terá alojamentos com preços simbólicos de R$5,00 por dia 
(Vagas limitadas) e Hotéis e restaurantes conveniados com desconto para os 
participantes. As reservas para alojamento devem ser indicadas através do 
preenchimento de Formulário de Inscrição e enviadas para o e-mail: 
trofeubrasildedanca@gmail.com (vagas limitadas). 
 
Informações dos hotéis e restaurantes conveniados 

 
Hotel Victor Plaza: 
 
Endereço: R. Barão de Piumhi, 111 - Centro, Formiga - MG, 35570-000 
Telefone:  (37) 3321-4152 – (37) 3322-2537 / Whatsapp (37) 98848-4152 
Site:          https://www.victorplaza.com.br/hotel 
 
Hotel Petaluma:  
 
Endereço: R. Prof. Joaquim Rodarte, 11, Formiga - MG, 35570-000 
Telefone:  (37) 3321-5858 
Site:          http://www.hotelpetaluma.com.br 
 
Restaurante Bon Appetit: 
 
Endereço: R. Pio XII, 51 - Centro, Formiga - MG, 35570-000 
Horário: á partir das 11:00 horas 
Telefone: (37) 3321-4193 
 
Restaurante Glória: 
 
Endereço: Rua Pio XII, n°37 - Centro, Formiga - MG, 35570-000 
Horário: á partir das 11:00 horas 
Telefone: (37) 3322-8800 
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https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR779BR779&ei=xb_LWovsGIe0wQT7m5SwAg&q=restaurante+bon+apetit+formiga&oq=restaurante+bon+apetit+formiga&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.7757.9259.0.9343.8.8.0.0.0.0.191.609.0j4.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.4.608...0j0i10k1.0.vo7yv8qiiGM
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR779BR779&q=gl%C3%B3ria+restaurante+formiga+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqMytIKivP1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAUjc7hAwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiK7NXz963aAhWIhJAKHUnfCeYQ6BMIrwEwEA
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR779BR779&q=gl%C3%B3ria+restaurante+formiga+hor%C3%A1rio&sa=X&ved=0ahUKEwiK7NXz963aAhWIhJAKHUnfCeYQ6BMIsgEwEQ
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR779BR779&q=gl%C3%B3ria+restaurante+formiga+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiK7NXz963aAhWIhJAKHUnfCeYQ6BMIuAEwEg
https://www.google.com.br/search?q=restaurante+formiga+gloria&rlz=1C1CHZL_pt-BRBR779BR779&oq=restaurante+formiga+gloria&aqs=chrome..69i57j0l3.4359j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

MAPA DO LOCAL DO EVENTO 

 

O mapa do local mostra a estrutura geral do evento. Com Stand de Credenciamento, 
entrada, palco, Stand de mercadorias, Praça de alimentação e etc. 

 

MAPA DE LUZ 

 

A estrutura de Luz será a mesma para todos os grupo e escolas, com o padrão 
de cinco focos de luz e canhões de led nas laterais, frente e contraluz. 



 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
Ficam definidas as seguintes regras para as apresentações:  
 
1 - Não serão permitidas apresentações com qualquer animal, fogo, água, plantas e objetos 
que possam danificar ou sujar o palco ou atingir a platéia.  
 

2 - Fica proibido apresentação de nus, sob pena de eliminação do grupo ou participante.  
 

3 - O estrutura de palco e iluminação serão iguais em todas as apresentações. Serão 
permitidos elementos cênicos simples e práticos. O grupo terá o tempo de Dois minutos 
antes e após a apresentação para montagem e desobstrução do palco. O mesmo não 
poderá prejudicar a seqüência do espetáculo.  
 

4 - As músicas serão reproduzidas no formato mp3. Não serão permitidas apresentações 
com conjuntos musicais ao vivo. As músicas deverão ser enviadas pelo e-mail do evento no 
formato mp3 juntamente com a Formulário de Inscrição e o Comprovante de Depósito. 
 

5 - Cada participante ou grupo deverá chegar impreterivelmente uma hora antes do horário 
de sua apresentação.  
 

6 - No momento da apresentação o coordenador ou assistente do grupo deverá estar 
presente junto ao controle de som e luz. Sua ausência implicará na eliminação da dança 
participante.  
 

7 - Cada grupo deverá ter um coordenador responsável pela organização de seus bailarinos 
no uso dos camarins que serão coletivos.  
 

8 - Os coordenadores dos camarins deverão manter contatos com os assistentes 
responsáveis pela direção de palco, para controle de entrada e saída de cena.  
 

9 - Os camarins deverão ser desocupados logo após as apresentações, de modo a poderem 
ser ocupados de imediato pelo grupo seguinte.  
 

10 - A ordem de entrada nos camarins observará a ordem de entrada em cena.  
 

11 - A comissão organizadora não se responsabilizará por perdas de objetos e valores nas 
dependências do local do evento ou por problemas médicos que possam ocorrer com os 
participantes durante o evento.  
 

12 - Fica proibido transitar com figurinos fora do local de apresentação. 
 

13 - É obrigatório apresentar a credencial de identificação para a entrada nos camarins.  
 

14 - A credencial de identificação dará direito a cada participante ao acesso aos camarins e 
área de aquecimento do evento e desconto nos locais conveniados. 
 

15 - As imagens dos (as) bailarinos (as) e grupos participantes do evento poderão ser 
utilizadas a critério da coordenação. 
 

16 - As escolas e grupos interessados em participar das Mostras não competitivas entrar em 
contato pelo e-mail trofeubrasildedanca@gmail.com com o título do assunto MOSTRA 
NÃO COMPETITIVA (vagas limitadas). 
 

19 - Qualquer outra questão a ser resolvida fica a cargo da organização do evento que tem 
decisão soberana no festival.  

mailto:trofeubrasildedanca@gmail.com

