
Direção Geral / CaioNunes Curadoria / MoniquePaes

16deAbril de 2022às17h

Local:TeatroMunicipalArianoSuassunaJacareí- SP



Regulamento
O Festival Presencial será realizado no dia 16 de Abril de 2022 (mostra competitiva e 

comentada), a partir das 17h, no Teatro Ariano Suassuna (situado à Avenida Engenheiro 

David Monteiro Lino, 595 (Jardim Marcondes - Jacareí)).

(12) 3955-9500 - Tel do Teatro

(21) 972095308 - Tel da Produção

As inscrições serão recebidas pelo site www.festivalonline.com.br

Cada Escola participante deverá enviar as informações de suas coreografias e documentos

todas anexadas à plataforma www.festivalonline.com.br

http://www.festivalonline.com.br/
http://www.festivalonline.com.br/


Teatro Municipal Ariano Suassuna

• Medidas do palco sem proscênio da cortina para trás / 

14 X 7,50

• Plateia / 700 lugares





PRAZOSDE INCRIÇÕES

Adata de início para o envio das inscrições será dia 2 de março de 2022. O encerramento ocorre 

impreterivelmente no dia 6 abril de 2022, ou quando encerrarem o número de vagas.

ADireção do Festival reserva-se o direito de antecipar o encerramento das inscrições, caso o número 

de coreografias inscritas atinja o limite máximo estabelecido por dia.

Nosso formato de evento contempla a carga horária permitida pelo Teatro em acordo com a produção, 

por isso o número de trabalhos é limitado. Portanto, ao atingir o número limite de coreografias no dia, 

as inscrições serão encerradas.

Entre os dias 11 e 12 de abril será divulgada a grade de programação do Festival XDance Vale Dança

Jacareí no www.festivalonline.com.br

http://www.festivalonline.com.br/


Categoria Gêneros

• INFANTIL 7 a 10 anos

• INFANTO 11 a 13 anos

• JUVENIL 14 a 16 anos

• ADULTO a partir de 17 

anos

• PROFISSIONAL a partir

de 17 solos, duos com

DRT

• Livre

• Jazz

• Sapateado

• Dança de Rua

• Ballet Clássico de Repertório

• Ballet Clássico Livre

• Ballet Neoclássico

• Dança Contemporânea

• Dança Popular
A tolerância de idade do elenco é de 

30%. (Exceto o infanto - 34%)



Formatos

• SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO (a partir de 4

bailarinos)

Todas as Categorias e Modalidades

• VARIAÇÃO E PDD

Modalidade Repertório, a partir Categoria Infantil

• GPDD

Modalidade Repertório, a partir Categoria Infanto



Tempospara as Coreografias
• Solos e Duos

Até 2:50 /tolerância 10seg

• Trios

Até 3:30 /tolerância 10seg

• Grupos

Até 5:00 /

• Repertório

Tempo da Obra, limitado a 10 minutos



Formato Valor Observação

o Solos e Variações

o Duos e PDD

o Trios

o GPDD e PDT

o Conjuntos

o R$ 105,00

o R$ 155,00

o R$ 186,00

o R$ 255,00

o R$ 45,00

por coreografia

por coreografia

por coreografia

por coreografia

por bailarino em cada grupo



O pagamento da Taxa deverá ser feito por transferência eletrônica, depósito bancário ou PIX, para:

Caio José de Souza Brasil Nunes / PIX – (CPF) 751854827 53

OBS:Ainscrição só será confirmada assim que recebermos o seu crédito (PIX , Transferência ou 

Depósito Bancária) na conta corrente da organização.

• Caio José de Souza Brasil Nunes

• CPF – 751854827 53

Atenção : O comprovante de pagamento deverá ser cadastrado no sistema .

O pagamento da Taxa deverá ser feito INTEGRALMENTE até o dia 5 abril.

• Banco Santander 033

• Agencia 3534 (PAB TV GLOBO)

• Conta Poupança 60-000368-8



Classificação
Cada coreografia participante será julgada por 3 (três) jurados. Cada jurado irá fornecer uma nota 

técnica e uma nota artística para cada coreografia, e avaliará o estilo de cada modalidade escolhida, 

sendo avaliada a fidelidade para obras de repertório. A nota final de cada uma será a média da nota final 

de cada jurado.

1° LUGAR Notas de 9,0 a 10,0 – Obedecendo a ordem classificatória

2° LUGAR Notas de 8,0 a 8,9 – Obedecendo a ordem classificatória

3° LUGAR Notas de 7,0 a 7,9 – Obedecendo a ordem classificatória

Obs. : Notas abaixo de 7,0 não serão válidas para classificação. Em caso de empate na média final,

será usada a Nota de Técnica para critério de desempate com a Curadoria



Premiações Especiais

O Prêmio Destaque poderá ser concedido a bailarino

(a), grupo, escola, figurinista, ensaiador e outros

Os ingressos serão vendidos somente online por

sessão com o valor de R$ 60,00 inteira

E antecipado R$ 30,00 meia promocional cada / por

dia de evento.

Devido as normas do Teatro não existe excedentes a 

taxa de ingressos para Técnicos, Diretores e 

Coreógrafos



No cadastro da coreografia o Grupo deve enviar em arquivo MP3 a música que será executada na 

hora de sua apresentação .

OBS: Os Grupos participantes deverão trazer uma cópia da música a ser executada (PENDRIVE)

Envio das músicas pelo site FestivalOnline



Iluminação

A iluminação que existente no Teatro é básica, e pode ser usada pelos coreógrafos na

medida do disponível na mesa de luz.



ConsideraçõesFinais

Os participantes devem estar prontos 30 (trinta) minutos antes de sua apresentação.

Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos. O mesmo não poderá prejudicar a sequência

do espetáculo.

O participante deverá possuir um Pen Drive contendo a música de seu trabalho a ser apresentado para 

qualquer eventualidade, e o mesmo deverá se dirigir a cabine do som com pelo menos duas 

apresentações anteriores a sua para acompanhar os técnicos de som e iluminação. Sua ausência 

isenta os técnicos de qualquer responsabilidade

São proibidos o nu e o uso de animais nas apresentações, como também a utilização de materiais 

inflamáveis, qualquer líquido, papel picado ou qualquer outro tipo de objeto que possa atrapalhar ou 

atrasar os demais grupos;



O Grupo inscrito através do seu responsável legal se responsabiliza pelo pagamento dos direitos autorais 

das músicas e coreografias apresentadas pelo mesmo no Festival, não ficando nenhum ônus, de ordem 

econômica ou jurídica, para a Comissão Organizadora e demais entidades envolvidas. A Comissão 

Organizadora do Festival não se responsabiliza por objetos e figurinos deixados nas dependências 

internas ou externas do teatro, danos que possam ocorrer, assim como problemas de saúde que 

porventura algum participante venha a sofrer.

Os certificados do 1º Festival XDance Vale Jacareí estará disponível no sistema Festival online após dia 

20/4

AComissão Organizadora é a instância superior do Festival no que diz respeito à estrutura, planejamento 

e organização, sendo assim qualquer dúvida, comentário ou sugestão oriunda deste regulamento ou do 

Festival será resolvida pela mesma.

Durante o Festival um representante da Comissão Organizadora estará disponível para o atendimento dos

participantes bem como do público em geral.

Fica estabelecido que uma vez inscrito, a Escola / Grupo, está ciente e de acordo com as informações 

constantes neste regulamento. Os casos não constantes, serão resolvidos pelo Júri Técnico, juntamente 

com a Equipe Organizadora do evento.



Medida Covid-19
O proponente considera, no momento da inscrição, que as apresentações, bem como suas atividades 

vinculadas, poderão ser transferidas para o formato on-line, caso não seja possível a realização de 

programação presencial, em decorrência dos protocolos de segurança para contenção da pandemia de 

Covid-19.

Neste caso, o formato, ferramentas e plataformas para a sua realização serão estabelecidas pela

equipe do festival por meio de termo aditivo.

• Para as apresentações e plateia manteremos o uso das máscaras, álcool gel e distanciamento

•É proibida a entrada no teatro sem máscaras

Atenciosamente

Festival XDance Vale Jacareí


