
  
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMENTO 

2º Festival de Dança do Município de Russas 
 
SOMENTE PODEM SE INSCREVER NA MOSTRA DE DANÇA GRUPOS A PARTIR DE 3 PESSOAS E NO 
MÁXIMO 5. (VER DIMENSÃO DE PALCO PARA NÃO PREJUDICAR A APRESENTAÇÃO) 
 
O evento acontecerá no dia 14 de julho de 2018. 
Local: no palco da Praça Manuel Matoso Filho 
 
INSCRIÇÕES 

As inscrições para o "2º Festival de Dança do Município de Russas" estarão abertas a 
partir do dia 26 de junho a 07 de Julho de 2018 (este prazo pode se encerrar antes, se as vagas 
disponíveis forem preenchidas). 

O formulário de inscrição deverá ser solicitado via e-mail, e após seu preenchimento ré 
enviado. 

Contatos: No endereço: Av. Dom Lino, n°831 (Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte); 

pelo e-mail: ascomrussas@outlook.com; e pelo fone: (88) 3118404 ou (88) 99471-1547. 

   

 As inscrições são limitadas. 

 Os participantes podem competir por: 
a) Academias de Dança; 
b) Escolas/Conservatórios/Faculdades/Universidades de Dança; 
c) Grupos de Dança; 
d) Grupos de Dança de Prefeituras Municipais; 
e) Grupo de danças de bairro, Distritos e/ou localidades; 
f) Organizações Não Governamentais (ONGs); 
g) Bailarino (a) e ou Dançarino (a) individuais (compondo grupos independentes); 
h) Dentre outras. 

 O tempo coreográfico deverá contar com o tempo mínimo de 4min e o máximo de 
6min. (IMPORTANTE: O não comprimento desse item caberá penalidade como 
desclassificação do grupo) 

 Após remeter o formulário, aguarde a confirmação do recebimento da sua inscrição via 
e-mail, ligação telefônica e/ou whatssap. 

 A ordem das apresentações será divulgada no site da prefeitura e na pagina da 
prefeitura no facebook. 

 Se houver interesse em participar do 2º Festival de Dança do Município de Russas, mas 
sem fazer parte da competição, entre em contato com a produção para saber sobre a 
nossa Mostra Não Competitiva. 

  
 Observações Importantes: 
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 Diretor e Coreógrafo (no máximo 2 por coreografia), terão passe livre (camarim, 
bastidores e palco sem interferência na apresentação, com exceção da mesa do júri), 
desde que a produção do Festival seja informado no ato da inscrição enviando foto 3X4 
por e-mail para emissão de crachá. 

 A regra acima se aplica caso as produções necessite de mais integrantes na sua equipe 
de apoio (no máximo mais dois integrantes). 

 
DA PARTICIPAÇÃO 
Estilos 

 Ballet Clássico Livre e Neoclássico; 

 Jazz e Estilo Livre; 

 Contemporâneo; 

 Danças Urbanas (Stret Dance, Hip Hop, Popping, Locking, House, etc); 

 Danças Mistas (Dança de Salão, Danças Populares, Flamenco, Danças Étnicas e 
Folclóricas).

 
Observações Importantes: 

 Não será aceita inscrição para as coreografias de Ballet Clássico de Repertório. 

 Não serão aceitas inscrições para Grand Pas de Deux de Repertório.
 
PREMIAÇÃO 

1. Será premiado: 1º lugar com R$ 1.000,00 + troféu; 2º lugar com R$ 500,00 + troféu; e 3º 
Lugar troféu. 

 
JURADOS 

1. Serão convidados três jurados capacitados na área de dança, cuja decisão será única, 
soberana e irrecorrível. 

2. Os critérios de julgamento são: figurino, interpretação, musicalidade e coreografia. 
3. A Comissão Julgadora atribuirá nota para cada critério de avaliação, considerando os 

valores de 5.0 (cinco) a 10.0 (dez) pontos para cada coreografia concorrente. 
4. No caso de haver empate, será considerando a maior nota na seguinte ordem de 

critérios: Coreografia, Interpretação, Musicalidade e Figurino. 
 
PREPARAÇÃO 
Triagem 

 No período diurno do dia 13 de Julho de 2018, começarão a entrega dos crachás do 
Bailarino (as) e ou Dançarinos (as), bem como coreografo (os) e equipe de apoio. 

Som / Mídias 

 Para a apresentação do grupo deve ser levado um pen drive de áudio que ficará sob a 
responsabilidade do sonoplasta até o final da apresentação. 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 NÃO SERÃO ACEITAS MÚSICAS DE CELULARES E OUTROS APARELHOS SONOROS 
 
Observações Importantes: 

 No dia do Evento cada grupo participante deverá ter posse de seus mecanismos de mídia 
com seus respectivos áudio. 

 A qualidade de gravação é de inteira responsabilidade dos inscritos. 

 Efeitos e cortes na música são de responsabilidade dos inscritos e deverão ser feitos com 
antecedência. 

 
Bastidores 

 Cada grupo participante deverá contar com 1 (uma) pessoa responsável pelo Som de 
sua coreografia, e outra responsável pela colocação de cenários (se houver) bem como 
com a entrada e saída de seus bailarinos no palco.  

 Cada seguimento participante é inteiramente responsável pela qualidade das suas 
músicas, figurinos, cenários, equipamentos e bem estar dos membros de suas 
coreografias. 

 Se houver atraso dos participantes na hora marcada para a apresentação, a coreografia 
será cancelada e consequentemente desclassificada. No caso do atraso de bailarinos, o 
elenco deverá entrar no palco sem a presença do(s) bailarino(s) ausente(s) ou a 
coreografia também poderá ser cancelada/desclassificada. 

 
Camarins 

 O Camarim ou espaço de apoio disponível será de uso coletivo dos participantes. 

 A Organização do Evento não se responsabiliza pela perda de objetos de valor deixados 
nas dependências dos espaços do evento. 

 É aconselhável que os figurinos e pertences dos participantes estejam com etiquetas 
contendo o nome completo do participante e também o nome do seguimento e ou 
grupo a que ele ou ela representa. (identificação pessoal) 

 Pedimos aos participantes que colaborem com a organização e limpeza do local, seja no: 
palco, bastidores, camarim ou espaço de apoio. 

 Não será permitida a entrada de pessoas sem o crachá de identificação nas áreas de 
apresentações, camarim ou espaço de apoio. 

 
Cenários 

 O uso de cenários e objetos cênicos é permitido desde que não haja o uso de água, 
talco, purpurina, skypaper, velas e/ou tochas  acesas, animais vivos, nudez, lançamento 
de serpentinas ou qualquer tipo de material que impossibilite a limpeza do palco no 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

tempo do espetáculo e possam prejudicar o  grupo que se apresentará na sequência, ou 
danificar o palco e/ou atingir a plateia. 

 O uso do telão não será permitido. 
 
Observação Importante: 

 A colocação e retirada dos cenários deve obedecer ao tempo estabelecido para cada 
participante se posicionar e se retirar do palco (este tempo é de 20 segundos para 
entrada e 30 segundos para a saída, num total de 50 segundos). 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 O não cumprimento de qualquer uma das regras deste regulamento irá resultar na 
desqualificação do(s) participante(s). 

 A Programação das apresentações será divulgada com antecedência pelo site da 
prefeitura e página da prefeitura no facebook. 

 Ao concordar com este regulamento, o participante cede os direitos de nome e imagem 
para fins de divulgação. 

 A Organização do Evento não se responsabiliza por problemas médicos que venham a 
ocorrer com os participantes. 

 Solicitamos que no dia das Apresentações, todos os participantes tenham em mãos RG 
(original ou cópia autenticada) ou a Certidão de Nascimento. 

 Os casos não constantes deste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Festival que se reserva no direito de adicionar cláusulas neste 
regulamento sem aviso prévio. 

 Qualquer alteração neste Regulamento será esclarecida aos participantes. 

 Não caberá recurso judicial sobre as regras deste regulamento. 

 Qualquer consideração ou dúvida, favor entrar em contato com a organização do 
Festival, via e-mail. 

 Os Responsáveis pelos grupos participantes declaram no ato da Inscrição que estão 
cientes e de acordo com todo o conteúdo deste Regulamento. 

 No ato da inscrição, os grupos participantes se comprometem, com sua coreografia, 
apresentar na programação da Semana do Município de Russas - SEMUR, se caso 
convidado. 


