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1º. Festival Dança Salgueiro – Regulamento 

 

1. Das disposições gerais 

1.1. Este regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a participação no 1º. 

Festival Dança Salgueiro. 

1.2. Podem participar crianças até 16 (dezesseis) anos na categoria infantil e acima de 17 

(dezessete) anos na categoria aberto. 

1.3. O Concurso compreende 2 (duas) categorias e 2 (duas) modalidades de apresentações sendo 

elas aberto e infantil, solo e grupo. 

1.4.  Serão julgados todos os participantes e premiados somente o primeiro e segundo lugar. 

1.5. As inscrições do Festival Dança Salgueiro são inteiramente gratuitas, fica proibida qualquer 

cobrança de taxa dos participantes. 

1.6. A equipe organizadora do festival não se responsabilizará por qualquer tipo de auxílio aos 

grupos como transporte, hospedagem, alimentação entre outros. 

 

2. Da Inscrição  

2.1. Serão aceitas as inscrições de todas as modalidades de dança levando em consideração que os 

itens de julgamentos serão globais. 

2.2. Fica aberta as inscrições de grupos de dança e apresentações solo para cidades vizinhas, sendo 

que cada cidade poderá participar com apenas um representante por ordem de inscrição.  

2.3. Cada participante poderá concorrer tanto na categoria grupo quanto na categoria solo caso 

desejar. 

2.4. As inscrições se encerram no dia 22 de novembro de 2019. 

2.5. Cada grupo poderá inscrever até 10 componentes. 

2.6. Os participantes, no momento da inscrição, só poderão competir, mediante a assinatura de um 

termo (em anexo) referente aos seguintes itens: 

I. De que estão cientes e aceitam as regras impostas pela organização do evento; 

II. Que permitem filmagem e utilização das fotos e imagens gravadas para publicidade e 

divulgação do evento em qualquer meio relacionado a dança e objetivando o desenvolvimento 

da mesma; 

III. Estão aptos e em perfeitas condições de saúde para participar da competição; 

IV. Deverão apresentar-se em todas as fases eliminatórias, se houver. 

2.7. Os participantes da categoria infantil deverão apresentar uma declaração dos seus 

responsáveis devidamente autenticada em cartório autorizando a participação dos mesmos, seja da 

modalidade grupo ou individual. (Em anexo) 
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3. Documentação obrigatória 

3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

3.2. Xerox de identidade e CPF de todos os componentes do grupo e participantes da modalidade 

solo. 

3.3. Declaração de um responsável devidamente assinada autorizando a participação dos 

candidatos (as) da modalidade infantil. Caso for grupo, a autorização deve ser de todos os 

componentes.  

3.4. Caso o grupo da categoria aberta conter componente menor de idade, é necessário que este 

apresente a declaração (em anexo) do responsável autorizando a participação do mesmo.  

3.5. Histórico (dados) do grupo, quantidade de componentes e release da apresentação.  

 

4. Da comissão julgadora 

4.1. A Comissão julgadora será constituída de 05 (cinco) membros relacionados à área de artes 

cênicas, dança e cultura, designados pela comissão organizadora do evento. 

4.2. Os critérios de avaliação do Festival Dança Salgueiro serão: criatividade, coreografia, sincronia, 

desempenho e técnica. A avaliação será através de notas de 0 a 10 para cada quesito. 

4.3. Caso haja empate, o quesito de avaliação para desempate será o de coreografia, 

permanecendo o empate o quesito de desempate será o de técnica. 

 

5. Das apresentações  

5.1. O festival Dança Salgueiro abrangerá todos os gêneros e ritmos de dança. 

5.2. O tempo máximo de cada apresentação é de 5 minutos tanto para os grupos quanto para os 

solos em todas as categorias, ao ultrapassar o tempo limite o grupo será penalizado com 1 ponto a 

cada 30 segundos ultrapassado.  

5.3. Cada participante deve apontar um nome como diretor ou coordenador para ficar junto ao 

som – responsável pela trilha da apresentação e localização da música, que receberá um crachá 

para circular no evento. 

5.4. Será permitida a mixagem de temas mesmo dentro do mesmo gênero musical. 

5.5. Não será permitido durante as apresentações a utilização pelos participantes de: animais vivos, 

água, fogo, fogos de artifício (bombas e rojões), objetos que possam danificar a estrutura do evento 

ou que venham a atingir a plateia. 

5.6. Os participantes deverão garantir que seus trabalhos tenham classificação livre, pois não serão 

aceitos trabalhos que propunham ou façam apologia a qualquer tipo de ato delituoso, político 

partidário ou que estimule o preconceito, a pornografia e a intolerância, bem como aqueles que 

impliquem, ameaçam ou danifiquem o patrimônio público, privado ou pessoas físicas e jurídicas. 
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5.7. O participante ou torcedor que causar qualquer tipo de desordem (acúmulo de lixos em locais 

inadequados, conflitos entre torcidas e equipes, terá sua participação desclassificada 

automaticamente. 

5.8. Fica sobre pena de exclusão do concurso o grupo ou participante que não cumprir 

devidamente todos os itens deste regulamento. 

5.9. Caso haja alguma dúvida ou contestação após o resultado, o grupo ou participante deverá 

entrar com recurso baseado neste regulamento em até 24 horas após a divulgação do resultado na 

Secretaria de Cultura e Esporte de Salgueiro. 

 

6. Das etapas 

6.1. Ficará a cargo da organização do evento divulgar posteriormente a data e a formatação do 

sistema de disputa do festival; pois a mesma decidiu por aguardar o número de inscrições.  

7. Da premiação 

7.1. Os grupos serão premiados conforme descrição abaixo: 

• 1º Lugar categoria grupo infantil: troféu + R$ 400,00 

• 2º Lugar categoria grupo infantil: troféu + R$ 200,00 

• 1° Lugar categoria grupo aberto: troféu + R$ 800,00 

• 2º Lugar categoria grupo aberto: troféu + R$ 400,00 

• 1º Lugar categoria solo infantil: troféu + R$ 300,00 

• 2º Lugar categoria solo infantil: troféu + R$150,00 

• 1º Lugar categoria solo aberto: troféu + R$ 500,00 

• 2º Lugar categoria solo aberto: troféu + R$ 250,00 
 
 

Salgueiro, 04 de Novembro de 2019. 
 

 
________________________________________________ 

Henrique Leal Sampaio 
Secretário de Cultura e Esportes 

Portaria: 011/2017 
(Assinatura no original) 

 


