
1º LINDÓIA EM DANÇA 2015
Regulamento Geral

REALIZAÇÃO:

O 1º LINDÓIA EM DANÇA, será realizado no dia 11 de dezembro 
de  2015,  podendo  a  data  ser  alterada,  conforme  definição  da 
Comissão  Organizadora,  sendo  esta  alteração  divulgada  na 
imprensa local e previamente informada aos interessados.

OBJETIVOS:
- Abrir espaços para academias e grupos de danças.
-  Valorizar a arte da dança oportunizando o desenvolvimento de 
novos talentos e a troca de experiências entre grupos de várias 
cidades e Estados;
-  Proporcionar  o intercâmbio entre  as  práticas  de danças  mais 
diversas,  possibilitando a  troca de  experiências,  incentivando o 
aprimoramento da dança e de todos os que contribuem para sua 
realização;
-  Criar possibilidades para que a dança e o concurso sejam uma 
forma  de  integração  e  desenvolvimento  social  em  toda  sua 
diversidade;

PARTICIPAÇÃO:

Poderão  participar  do Festival  Regional  de  Dança  os  seguintes 
grupos:
a) Academias de Dança;
b) Escolas
c) Grupos de Dança;
d) Oficinas de Dança.

Os  Grupos  deverão  obedecer  aos  seguintes  critérios  para 
efetivação  de  sua  inscrição  e  competição  no  I  LINDOIA  EM 
DANÇA:
a) Poderá ser inscrita, no máximo duas (02) coreografia por Estilo 
do mesmo grupo;
b)  Durante  o  evento,  os  (as)  bailarinos  (as)  deverão  ter 



disponíveis os documentos de identidade para verificação,  toda 
vez que solicitado pela Comissão Organizadora;
c) A ficha de inscrição deverá ser totalmente preenchida, sendo 
que  a  coreografia  inscrita  em  categoria  ou  estilo  errado  será 
automaticamente desclassificada;
d)  Não  serão  permitidas  apresentações  com  fogos,  aves  ou 
qualquer  animal  vivo,  objetos  que  possam  sujar  ou  atingir  a 
plateia;
e) Os objetos usados para a apresentação das coreografias deverão 
ser retirados do palco imediatamente ao término das mesmas, por 
seus componentes ou responsável;
f)  Os coreógrafos  e  Bailarinos  não  deverão  ter  contato  com os 
jurados; caso aconteça o grupo será desclassificado; 
g) As músicas devem ser gravadas em CD ou Pen Drive de boa 
qualidade (levar sempre reserva). Não será responsabilidade dos 
organizadores do evento sobre gravações de má qualidade. 
h) A organização não se responsabiliza por objetos de qualquer 
natureza deixados no local do evento.
i) Em caso de imprevistos como greve, tumulto generalizado ou 
qualquer fator político social, da área de saúde, que venha colocar 
em risco o evento ou seus participantes, se a coordenação achar 
necessário o evento será automaticamente transferido para outra 
data  ou  até  mesmo  cancelado,  ficando  a  coordenação  e  seus 
colaboradores livres de qualquer responsabilidade ou ônus.
j) Para conjuntos a formação mínima é de quatro elementos e no 
máximo 23.
k) As imagens dos  participantes do evento poderão ser utilizadas 
a critério da coordenação para a divulgação de seus eventos.
l)  Os  grupos  que  não  atenderem  rigorosamente  as  condições 
previstas neste artigo serão desclassificados.

INSCRIÇÃO:

-  Inscrições  serão  realizadas  de  03  de  novembro  há  07  de 
dezembro de 2015 (Não serão aceitas inscrições após esta data).
-  As  inscrições  serão  aceitas  por  ordem  de  chegada  até  o 
preenchimento  das  vagas  que  poderá  encerrar  antes  da  data 
determinada.



- Para cada categoria, haverá um limite de vagas que será de no 
máximo  08  (oito)  grupos,  de  forma  a  respeitar  o  tempo  de 
término  das  apresentações,  respeitando  os  bailarinos, 
professores,  coreógrafos  e  jurados  que  viajam  para  participar, 
desse evento cultural e o público presente; - As fichas devem ser 
preenchidas de forma legível e sem rasuras, observando os itens 
abaixo:
a) Listar os nomes de todos os participantes de forma legível, RG 
e data de nascimento para cada coreografia;
d)  Os  participantes  deverão  estar  de  posse  dos  documentos 
original ou xérox autenticada no dia de sua apresentação caso seja 
solicitada  pela  comissão  técnica,  e  autorização  dos  pais  ou 
responsáveis para os menores.

As  fichas  de  inscrição  deverão  ser  preenchidas  sem  rasuras,  e 
enviadas para:
E-mail: lopescultura@yahoo.com.br 
confirmação  será  no  prazo  de  03 (três)  dias  para  validação da 
inscrição,  qualquer  dúvida  entrar  em  contato  com  o 
departamento de cultura nos fones: (49) 34461115, 34461177.

ATENÇÃO:  A  Ficha  de  Inscrição  deverá  ser  devidamente 
preenchida, assinada e enviada pelo responsável do Grupo.
O prazo para o envio das fichas será até o dia 07 de dezembro 
2015.
a)  Não  serão  modificados  os  dados  constantes  das  fichas  de 
inscrição após o seu recebimento;
b)  Após  dia  07/12/2015,  em  hipótese  alguma  serão  aceitas 
inscrições para o Festival.
c)Serão  aceitas  08  coreografias  por  estilo,  lembrando  que  as 
inscrições  serão  aceitas  por  ordem  de  chegada  até  o 
preenchimento  das  vagas  que  poderá  encerrar  antes  da  data 
determinada.

II –GENEROS ,CATEGORIAS E MINUTAGEM :

Os participantes do I° Lindóia em Dança deverão se inscrever -se 
nos dois (02) gêneros previstos neste regulamento, sendo aceitos 
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duas (02) coreografias por gênero.

Gêneros:
• Folclórico ou
• Estilo livre

Categorias:

• Infantil de 6 a 11 anos 
(nascidos em: 2004,2005,2006,2007,2008,2009).
• Infanto Juvenil de 12 a 15 anos.
(nascidos em: 2000,2001,2002,2003).
• Adulto de 16 anos em diante. 
(nascidos até: 1999).
. Terceira idade acima de 50 anos.
(nascidos até: 1965).

Minutagem  dos  grupos  para  montagem  cenário  e  saída  palco. 
Será de no máximo 30 seg. 

APRESENTAÇÕES E HORÁRIOS
-  Sexta  -feira  período  da  manhã  das  07:00  as  11:30  horas, 
recebimento  do material  cenográfico  e  passagem de palco com 
horário agendado no momento da confirmação da inscrição sendo 
10 minutos por grupo, com 2 minutos para preparação entre uma 
e outra. 
Obs: (não será obrigatório a passagem de palco, ficando a critério 
do grupo, desde que informado no momento da inscrição).
- Sexta -feira  período da tarde a partir das 13: 00 horas inicio do 
festival.

- PREMIAÇÃO:

Por gênero

A  comissão  julgadora  fará  comentário  por  escrito  e  concederá 
nota de 01 a 10 pontos.
- A média de cada apresentação será utilizada para a classificação. 
Serão premiadas as três maiores médias prevalecendo o seguinte 



critério técnico:
1º lugar – para a maior média
2º lugar – para a média imediatamente inferior ao 1º lugar;
3º lugar – para a média imediatamente inferior ao 2º lugar;

No Geral do festival
R$ 200,00 Coreografia Destaque Infantil
R$ 200,00 Coreografia Destaque Juvenil
R$ 200,00 Coreografia Destaque Adulto
R$ 200,00 Coreografia Destaque Terceira Idade
Troféu melhor Coreógrafo (a) do festival
Troféu melhor bailarino do festival
Troféu melhor bailarina do festival
Observação:  a  premiação  terá  que  ser  retirada  logo  após  o 
encerramento  do  festival,  em  hipótese  alguma  será  enviada  via 
correio.
Ao aceitar as normas deste regulamento, os participantes estarão 
cientes  de  que  não  caberá  recurso  quanto  ao  resultado 
apresentado  pela  comissão  julgadora,  que  é  soberana  em  suas 
decisões.

AVALIAÇÃO: 
Serão avaliados: Figurino, interpretação, coreografia e conjunto.

JURADOS:

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



SONOPLASTIA:

Cada  grupo  deverá  trazer  seu  CD,  ou  Pen  Drive  devidamente 
identificado  e  somente  com  a  gravação  da  música  a  ser 
coreografada. Cada grupo indicará uma pessoa da sua equipe para 
se responsabilizar pela entrega do material ao sonoplasta na hora 
de sua apresentação.
A  Comissão  Organizadora  fica  isenta  da  responsabilidade  de 
auxiliar a sonoplastia.

Lindóia do Sul, 03 de novembro de 2015.

Comissão organizadora:

Salete Benelli
Secretária de Educação, cultura e esportes.

Adenir Agustini
Diretor de cultura

Juarez Lopes da Silva
Assessor de cultura.
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