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Capítulo I – Da Organização
Art. 1º – O Festival Escolar Dança Araquari é uma realização da
Prefeitura Municipal de Araquari, tendo a direção, organização e
realização a cargo da Fundação Municipal de Cultura de Araquari com
o apoio da Secretaria de Educação e Secretaria de Turismo,Lazer e
Esporte.
Art. 2º – O 1º Festival Escolar de Dança Araquari tem por objetivos:
•
Fomentar e movimentar a pratica da dança na cidade através
das escolas;
•
Divulgar e incentivar a dança como forma de expressão;
•
Oportunizar o acesso à dança, promovendo a inclusão e
integração dos participantes;
•
Incentivar o intercâmbio entre grupos escolares e alunos;
•
Contribuir para a educação integral das crianças e jovens;
•
Incentivar a realização de hábitos saudáveis e uma relação
mais “afetiva” entre os jovens a escola e a comunidade;
•
Proporcionar a criação de bailarinos, coreógrafos e novos
talentos dentro da escola, fomentando um ambiente de boas relações
através de uma competição leal.
Art. 3º – O Festival Escolar Dança Araquari será realizado no dia 15
de junho de 2018, a partir das 9h, no Ginásio de Esportes.
§ 1º - Todas as unidades escolares estão aptas a participar do
Festival Dança Araquari, desde que efetuem suas inscrições e
apresentem a declaração assinada pelo Diretor (a) ou responsável
pela unidade escolar.

Capítulo II – Inscrições, Participação.
Art. 4º – As inscriçõespara o Festival Escolar Dança Araquari
deverão ser realizadas na Casa de Cultura ou via e-mail
fmcacasadecultura@yahoo.comno período de 16 de abril a 25 de
maio de 2018.
§ 1º Havendo necessidade de alguma alteração no elenco informado
na ficha de inscrição, esta deverá ser feita diretamente na Casa de
Cultura até o dia 08 de junho de 2018.
§ 2º As inscrições poderão ser encerradas antes do prazo, se for
atingido o número limite de 7h de evento.
§ 3º Não será realizado pré-seleção de coreografias.
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§ 4º As inscrições são gratuitas.
Art. 5º – Todas as unidades escolares municipais, estaduais e
particulares, de educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio, estarão em aptas para realizar a participação no Festival
Escolar Dança Araquari, desde que devidamente inscritas e
respeitando este regulamento.
Parágrafo único: Entendem-se como unidade escolar/estabelecimento
de ensino, todos os CEIS e escolas regulares da rede pública e
particular, excluindo-se nesse caso as academias, grupos e
companhias de dança.
Art. 6º – Cada unidade escolar poderá participar com até 10
coreografias no total, podendo ser do mesmo gênero e categoria.
Art. 7º – Cada grupo poderá inscrever no mínimo 3 e no máximo 35
(trinta e cinco) integrantes.
Art. 8º - As escolas competirão entre si, não havendo divisão por
rede de ensino.
Art. 9° As escolas municipais, estaduais e CEIS deverão fornecer o
número do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais), enquanto as escolas particulares, o número do CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para realizar as inscrições.
Art. 10º - Qualquer irregularidade no processo de inscrição de um

grupo/coreografia ou o não cumprimento deste regulamento poderá
acarretar a DESCLASSIFICAÇÃO do mesmo por parte da organização
do evento.
Art. 11º - Somente poderão participar do festival os alunos que
estivem devidamente matriculados na unidade escolar que irão
representar caso matriculado em duas ou mais unidades deverá optar
por uma única escola.
Art. 12º - O aluno poderá participar de todas as modalidades, desde
que respeite a idade.
Art. 13º - Entende-se por responsáveis pelo grupo/unidade escolar,
o (a) Diretor (a) da escola, professor (a), coreografo (a), sendo
apenas estes os responsáveis para retirar o material do grupo(Kit
boas vindas, notas e comentários das coreografias), bem
comoresponder perante a organização do evento.
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Art. 14º - As pessoas que irão dar apoio técnico, poderão ser
relacionados na ficha de geral de inscrição, sendo no máximo 2
auxiliares.
Capítulo III – Das Categorias, Gêneros, Critérios de Avaliação
e Penalidades.
Art. 15º - No Festival Escolar Dança Araquari as apresentações dos
grupos serão divididas de acordo com o gênero/Modalidade e
categoria
Art. 16º - As categorias serão assim estabelecidas:
Mirim – 04 a 06 anos – Masculino e Feminino
Pré – Infantil – 7 a 9 anos – Masculino e Feminino
Infantil – 10 a 12 anos – Masculino e Feminino
Infanto -Juvenil – 13 a 15anos – Masculino e Feminino
Juvenil – Acima de 15 anos – Masculino e Feminino
Art. 17 º - Os gêneros/modalidade serão assim considerados:
•

Jazz – Todas as linhas do Jazz e seus envolvimentos com
musicais.

•

Danças Populares – Todas as danças populares urbanas, danças
características nacionais ou estrangeiras, danças inspiradas no
folclore e danças étnicas.

•

Danças Urbanas –Todos os trabalhos variantes das linhas Hip
Hop, Funk, Break e outros.

•

Estilo Livre – Coreografias que não se enquadrem nos gêneros
anteriores, como as de contemporâneo, sapateado ou mescla
de mais de um gênero.

Art. 18º – Cada coreografia deverá respeitar o tempo estipulado
neste regulamento, a fim de manter um bom andamento do evento,
ficando da seguinte forma:
•

Mínimo de 1(um) minutos e no máximo 5(cinco) minutos.
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Art. 19º - Haverá tolerância de um minuto para entrada e um
minuto para saída, além do tempo da coreografia, sendo incluso
nesse tempo montagem e desmontagem de cenário e limpeza de
palco quando necessário. Extrapolando este tempo o grupo perderá 1
ponto na média geral por minuto excedido, desconsiderando o tempo
de tolerância.
Art. 20º - As avaliações levarão em consideração os seguintes
critérios:
•

Criatividade– Inovação relacionada ao tema proposto e
que desenvolva inicio meio e fim;

•

Figurino – Melhor caracterização dentro do estilo
escolhido, levando em conta situações como época,
personagens, cores, local, entre outros;

•

Composição coreográfica–Variações ou combinações
de movimentos corporais; utilização do espaço e objetos
cênicos; variação de formação; consistência do tema,
observando se a proposta foi desenvolvida; dinâmicas
rítmicas.

Parágrafo Único:As notas serão de 5(cinco) a 10(dez) e cada
critério, as quais serão somadas e divididas para obtenção da média.
Capítulo IV - Apresentações
Art. 21º - É de responsabilidade do Diretor/Coreógrafo/Professor
levar a sua música em um pen drive com faixa única para cada
apresentação.
Art. 22º - A ordem de apresentação será de responsabilidade da
Fundação Municipal de Cultura – FMCA, sempre tendo em conta o
melhor andamento do evento.
Art. 23º - Os grupos participantes deverão estar no local do evento
no inicio do mesmo para realização do cerimonial de abertura,
lembrando que o para acesso aos corredores que dão acesso as
coxias e/ou ao palco, somente será realizado com autorização da
organização do evento.
Art. 24º - É obrigatória a presença de um responsável junto a mesa
de som durante a apresentação do grupo.
Parágrafo Único – Não será permitida apresentação com: Qualquer
animal vivo; Água ou Fogo; Objetos que possam prejudicar ou
danificar o palco ou atingir a plateia; plantas; artefato pirotécnico.
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Capítulo V – Prêmios e Conquistas
Art. 25º - O Júri será composto por profissionais da área e/ou afins,
sendo estes sem nenhum vinculo com os grupos participantes da
competição. O resultado dos premiados será realizado logo após o
término das apresentações.
Art. 26º - As notas, comentários dos jurados e certificados de
premiação, estarão disponíveis para retirada ao final do evento.
Art. 27º - Para a classificação dos trabalhos serão adotados os
seguintes critérios:
•

1º Lugar – Maior média acima de 9,0.

•

2º Lugar – Média imediatamente inferior ao 1º lugar,acima de
8,0.

•

3º Lugar – Média imediatamente inferior ao 2º lugar, acima de
7,0.

Art. 28º - Será fornecido certificado de participação para as escolas
e coreógrafos, sendo que estes deverão ser retirados pelo
responsável junto a organização.
Capitulo VI – Disposições Gerais
Art. 29º - A organização não se responsabilizará por objetos
deixados nos camarins.
Art. 30º - As imagens, áudio e vídeo dos participantes poderão ser
utilizados a critério da organização do evento, sem nenhum ônus
para a FMCA, afim de divulgação do evento.
Art.31º - A FMCA possui o direito de alterar este regulamento após
sua homologação, respeitando-se sempre as etapas do evento.
Art. 32º - Os casos não previstos/omissos neste regulamento serão
resolvidos pela coordenação do evento e não caberá recurso judicial
sobre os artigos deste regulamento.
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Art. 33º - O Festival ocorrerá no dia 15 de junho de 2018 no período
matutino das 9h às 11h30 e no período vespertino das 14h às 18h.
Art. 34º - Qualquer duvida sugestões ou críticas deverão ser
encaminhadas à Fundação Municipal de Cultura de Araquari – FMCA,
através do e-mail: fmcacasadecultura@yahoo.com
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