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De 18 a 20 de outubro de 2019 

REGULAMENTO 

CRONOGRAMA GERAL 

1) Prazo de inscrição: 

 

1.1 Início das inscrições: 01 de agosto de 2019. 

1.2 Encerramento das inscrições com desconto: 16 de setembro de 2019. 

1.3 Encerramento das inscrições: 07 de outubro de 2019. 

 

2) Mostras: 

 

2.1 18 de outubro de 2019 – 19h 

Abertura oficial do evento e mostra não competitiva de todas as modalidades. 

 

2.2 19 de outubro de 2019 – 14h 

Mostra competitiva (Ballet clássico, jazz e contemporâneo). 

 

2.3 20 de outubro de 2019 – 14h 

Mostra competitiva (Danças populares, estilo livre e danças urbanas). 

 

3) Passagem de palco: 

 

3.1 Passagem de palco dos grupos de Catanduva: 

 

17 de outubro de 2019 (Quinta-feira) 

Início: 16h 

Encerramento: 21h 

 

3.2 Passagem de palco dos grupos visitantes do 1º e do 2º dia de mostra competitiva: 

 

19 e 20 de outubro de 2019 (Sábado e domingo) 

Início: 08h 

Encerramento: 12h 
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4) Credenciamento da mostra competitiva: 

 

4.1 19 e 20 de outubro de 2019 (Sábado e domingo) 

Início: 08h 

Encerramento: 17h 

 

CAPÍTULO I – ORGANIZAÇÃO 

a) O Move Dance Catanduva acontece na cidade de Catanduva-SP. O evento acontecerá 

nos dias 18, 19 e 20 de outubro e conta com mostra, mostra competitiva, workshops e 

disponibiliza alojamento para os grupos visitantes. 

 

b) O Move Dance Catanduva é realizado pela Way Escola de Dança em parceria com a 

Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura. 

 

c) Compete à Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Cultura a cessão do 

espaço e infraestrutura para o desenvolvimento do evento, bem como sua divulgação. 

 

d) Compete à Way Escola de Dança, sob direção de Matheus Matos e Vinicius Rayzel, a 

organização do evento, contratação e coordenação da equipe de trabalho, contratação 

dos profissionais que comporão o corpo de júri e ministrarão os workshops e também 

o pagamento das premiações. 

 

CAPÍTULO II – O EVENTO 

a) Serão considerados conjuntos aqueles com 04 (Quatro) ou mais integrantes. 

 

b) O evento tem um número limitado de coreografias por noite competitiva. Assim que 

esse número for atingido, as inscrições podem ser encerradas.  

 

c) Cada modalidade e categoria deverá ter no mínimo 2 inscrições para que haja a 

competição da mesma. 

 

d) A ordem das apresentações será enviada ao e-mail de todos os representantes após o 

encerramento das inscrições. 

 

e) Todos os inscritos devem efetuar o pagamento dentro do tempo limite de inscrição. 

Até 16 de setembro com desconto e até 07 de outubro sem desconto. 

 

f) Poderão participar do evento: Academias, cias, igrejas, escolas, associações, projetos 

ou grupos independentes. 

 

g) Participações especiais, grupos convidados e grupos inscritos na mostra não 

competitiva não competirão e não receberão notas. 
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h) O alojamento deve ser solicitado com antecedência pelo e-mail do evento. (Capítulo 

IX) 

 

i) Menores de 18 anos deverão estar devidamente autorizados por seus pais. A 

autorização (Anexo 3) deve ser entregue no ato do credenciamento. 

 

j) O responsável e o grupo deverão procurar o credenciamento com os documentos 

necessários em mãos na chegada ao evento, para retirar os crachás de identificação e 

os certificados. 

 

k) O transporte e a alimentação são de total responsabilidade dos participantes. 

 

l) Os troféus que não forem retirados durante o evento não serão enviados por correio. 

Os mesmos devem ser retirados no dia da premiação. 

 

m) Os profissionais que comporão o corpo de júri e ministrarão os workshops serão 

divulgados posteriormente nas redes sociais do evento. 

 

n) Ao efetuar a inscrição, o grupo e todos os seus integrantes concordam com o direito 

do uso de imagem como forma de divulgação para as edições subsequentes do MDC. 

 

CAPÍTULO III – MODALIDADES E CATEGORIAS 

a) CONJUNTOS: 

MODALIDADE CATEGORIA IDADE TEMPO 
Estilo Livre Infantil De 05 a 11 anos e 11 

meses 
Até 4 minutos 

Estilo Livre Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Estilo Livre Avançado A partir de 18 anos Até 5 minutos 

Estilo Livre Master A partir de 50 anos Até 4 minutos 

Danças Populares 
 

Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Danças Populares Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Danças Populares Avançado A partir de 18 anos Até 5 minutos 

Danças Urbanas Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Danças Urbanas Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Danças Urbanas Avançado A partir de 18 anos Até 5 minutos 

Jazz Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Jazz 
 

Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Jazz Avançado A partir de 18 anos Até 5 minutos 

Contemporâneo Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 
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OBSERVAÇÕES: 

1. Será aceito somente 20% do total de bailarinos com idade superior a categoria inscrita.  

2. Na categoria infantil poderão participar somente 10% com idade acima. 

 

b) SOLOS, DUOS E TRIOS: 

Contemporâneo Juvenil De 12 a 17 anos a 11 
meses 

Até 4 minutos 

Contemporâneo Avançado A partir de 18 anos Até 5 minutos 

Ballet Clássico de 
Repertório 

Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Tempo da obra 

Ballet Clássico de 
Repertório 

 Juvenil De 12 a 17 anos a 11 
meses 

Tempo da obra 

Ballet Clássico de 
Repertório 

Avançado A partir de 18 anos Tempo da obra 

Ballet Clássico Livre Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Ballet Clássico Livre Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 4 minutos 

Ballet Clássico Livre Avançado A partir de 18 anos Até 5 minutos 

MODALIDADE CATEGORIA IDADE TEMPO 
Estilo Livre Infantil De 05 a 11 anos e 11 

meses 
Até 3 minutos 

Estilo Livre Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Estilo Livre Avançado A partir de 18 anos Até 3 minutos 

Danças Populares Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Danças Populares Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Danças Populares Avançado A partir de 18 anos Até 3 minutos 

Danças Urbanas Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Danças Urbanas Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Danças Urbanas Avançado A partir de 18 anos Até 3 minutos 

Jazz Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Jazz Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Jazz Avançado A partir de 18 anos Até 3 minutos 

Contemporâneo Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Contemporâneo Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Contemporâneo Avançado A partir de 18 anos Até 3 minutos 

Variação Feminina Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Tempo da obra 

Variação Feminina Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Tempo da obra 

Variação Feminina Avançado A partir de 18 anos Tempo da obra 

Variação Masculina Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Tempo da obra 
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CAPÍTULO IV – TAXA DE INCRIÇÃO 

a) VALORES: 

PARTICIPAÇÃO VALOR PROMOCIONAL 
(Até 16 de setembro de 2019) 

VALOR 
(Até 07 de outubro de 2019) 

Solo R$60,00 R$100,00 

Duo R$90,00 (A dupla) R$150,00 (A dupla) 

Trio R$120,00 (O trio) R$200,00 (O trio) 

Conjunto R$30,00 (Por integrante) R$50,00 (Por integrante) 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. O dançarino que for participar de uma segunda coreografia em conjunto deverá multiplicar o valor da inscrição 

por dois. 

(exemplo com lote promocional: 2 x R$30,00 = R$60) 

2. A partir de a terceira coreografia acrescentar o valor de R$15,00 por coreografia. Válido somente para 

coreografias em conjunto. 

(exemplo com lote promocional: 2 x R$30 + 15 = R$75) 

 

b) O pagamento total das Inscrições deve ser feito por meio de depósito ou transferência 

bancária. 

 

Nome: Matheus Manoel Matos de Souza 

CNPJ: 27.076.441-0001/23 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 0299 

Operação: 003 

Conta: 00003982-0 

 

CAPÍTULO V – INSCRIÇÕES 

a) As inscrições terão início no dia 01 de agosto de 2019 e se encerram no dia 7 de 

outubro de 2019. 

 

b) O encerramento das inscrições poderá ser antecipado ou prorrogado diante do 

número de inscritos e da programação prevista para o evento. 

 

c) As fichas de inscrição devem ser enviadas até a data limite para e-mail do evento. 

 

Variação Masculina Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Tempo da obra 

Variação Masculina Avançado A partir de 18 anos Tempo da obra 

Ballet Clássico Livre Infantil De 05 a 11 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Ballet Clássico Livre Juvenil De 12 a 17 anos e 11 
meses 

Até 3 minutos 

Ballet Clássico Livre Avançado A partir de 18 anos Até 3 minutos 
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d) A organização do evento entrará em contato pelo e-mail do inscrito confirmando a 

participação. 

 

e) DOCUMENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 

 

VIA E-MAIL: 

 

➢ ANEXO 1 – Ficha de inscrição 

➢ ANEXO 2 – Ficha de elenco 

➢ Cópia do comprovante de depósito (Scaneado ou foto com boa resolução). 

 

NO DIA DO EVENTO: 

 

➢ Anexo 3 – Autorização de menores (Deve ser impresso e preenchido com letra 

legível pelo responsável). 

➢ Foto 3x4 

➢ Documento de identidade com foto – Original 

 

f) DOCUMENTAÇÃO OPCIONAL: 

 

VIA E-MAIL: 

 

➢ ANEXO 4 – Alojamento 

 

CAPÍTULO VI – PREMIAÇÃO 

a) Todos os 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares receberão troféu. 

 

b) Todos os participantes receberão certificado de participação. 

 

c) As melhores notas do evento receberão premiação em dinheiro. Segue a tabela de 

premiação: 

 

Melhor nota entre os conjuntos infantis de todas as 
modalidades 

Acima de 9,0 R$500 

Melhor nota entre os conjuntos juvenis de todas as 
modalidades 

Acima de 9,0 R$500 

Melhor nota entre os conjuntos avançados de todas as 
modalidades 

Acima de 9,0 R$500 

Melhor nota entre os solos, duos e trios de todas as 
modalidades 

Acima de 9,0 R$250 

Melhor coreógrafo Indicação do Júri R$250 

Melhor Bailarina Indicação do Júri R$250 

Melhor Bailarino Indicação do Júri R$250 

Melhor nota do evento entre os conjuntos de todas as 
modalidades e categorias 

Maior nota do 
evento 

R$1.500 
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d) Os participantes estarão concorrendo a vagas isentas e com desconto para festivais 

parceiros. 

 

e) As vagas que serão cedidas aos grupos pelos festivais parceiros serão divulgadas em 

breve. Acompanhe as nossas redes sociais. 

 

CAPITULO VII - MARCAÇÃO DE PALCO E APRESENTAÇÃO 

• MARCAÇÃO DE PALCO: 

 

a) A marcação de palco deve ser agendada com antecedência; consultar os horários 

no item 3 do cronograma geral. 

 

b) Os grupos serão acompanhados por uma pessoa designada pela comissão 

organizadora para efetuarem a marcação de palco, para que haja o cumprimento 

do tempo estipulado. 

 

c) O tempo de marcação corresponderá ao dobro do tempo de cada coreografia, 

sendo divididas em metade para reconhecimento do palco e a outra para 

passagem com música. 

 

d) O não cumprimento da passagem de palco no horário agendado excluí o direito do 

grupo a marcação de palco.  

 

e) A música deverá ser enviada com antecedência para o e-mail do evento, no 

formato MP3 e nomeado com o nome do grupo e o nome da coreografia. 

 

f) O arquivo também deve ser levado em pen drive no dia do evento para quaisquer 

problemas eventuais. 

 

• CRONOGRAMA DAS APRESENTAÇÕES 

 

a) Dia 18 de outubro de 2019 (Sexta-feira) 

Mostra não competitiva de trabalhos de todas as modalidades e categorias. 

 

b) Dia 19 de outubro de 2019 (Sábado) 

Mostra competitiva dos trabalhos inscritos nas modalidades de ballet clássico, jazz 

e contemporâneo. (Tabela completa no item D) 

 

c) Dia 20 de outubro de 2019 (Domingo) 

Mostra competitiva dos trabalhos inscritos nas modalidades de danças populares, 

estilo livre e danças urbanas. (Tabela completa no item D) 

 

d) Tabela completa do cronograma de modalidades e categorias: 
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19 de outubro de 2019 (Sábado) 
Horário de início – 14H 

20 de outubro de 2019 (Domingo) 
Horário de início – 14H 

 
BALLET CLÁSSICO 

 

1. Ballet Clássico de Repertório – Variação Feminina Infantil 

2. Ballet Clássico de Repertório – Variação Masculina Infantil 

3. Ballet Clássico de Repertório - Variação Feminina Juvenil 

4. Ballet Clássico de Repertório - Variação Masculina Juvenil 

5. Ballet Clássico de Repertório - Variação Feminina Avançado 

6. Ballet Clássico de Repertório - Variação Masculina Avançado 

7. Ballet Clássico de Repertório – Conjunto Infantil 

8. Ballet Clássico de Repertório – Conjunto Juvenil 

9. Ballet Clássico de Repertório – Conjunto Avançado 

10. Ballet Clássico Livre – Solo Infantil 

11. Ballet Clássico Livre - Solo Juvenil 

12. Ballet Clássico Livre – Solo Avançado 

13. Ballet Clássico Livre – Duo Infantil 

14. Ballet Clássico Livre - Duo Juvenil 

15. Ballet Clássico Livre – Duo Avançado 

16. Ballet Clássico Livre – Trio Infantil 

17. Ballet Clássico Livre - Trio Juvenil 

18. Ballet Clássico Livre – Trio Avançado 

19. Ballet Clássico Livre – Conjunto Infantil 

20. Ballet Clássico Livre – Conjunto Juvenil 

21. Ballet Clássico Livre – Conjunto Avançado 
 
JAZZ 
 

22. Solo Infantil 

23. Solo Juvenil 

24. Solo Avançado 

25. Duo Infantil 

26. Duo Juvenil 

27. Duo Avançado 

28. Trio Infantil 

29. Trio Juvenil 

30. Trio Avançado 

31. Conjunto Infantil 

32. Conjunto Juvenil 

33. Conjunto Avançado 
 
CONTEMPORÂNEO 
 

34. Solo Infantil 

35. Solo Juvenil 

36. Solo Avançado 

37. Duo Infantil 

38. Duo Juvenil 

39. Duo Avançado 

40. Trio Infantil 

41. Trio Juvenil 

42. Trio Avançado 

43. Conjunto Infantil 

44. Conjunto Juvenil 

45. Conjunto Avançado 
 

2. Entrega das premiações referentes ao dia. 

 
DANÇAS POPULARES 
 

1. Solo Infantil 

2. Solo Juvenil 

3. Solo Avançado 

4. Duo Infantil 

5. Duo Juvenil 

6. Duo Avançado 

7. Trio Infantil 

8. Trio Juvenil 

9. Trio Avançado 

10. Conjunto Infantil 

11. Conjunto Juvenil 

12. Conjunto Avançado 
 
ESTILO LIVRE 
 

13. Solo Infantil 

14. Solo Juvenil 

15. Solo Avançado 

16. Duo Infantil 

17. Duo Juvenil 

18. Duo Avançado 

19. Trio Infantil 

20. Trio Juvenil 

21. Trio Avançado 

22. Conjunto Infantil 

23. Conjunto Juvenil 

24. Conjunto Avançado 

25. Conjunto Master 
 
DANÇAS URBANAS 
 

26. Solo Infantil 

27. Solo Juvenil 

28. Solo Avançado 

29. Duo Infantil 

30. Duo Juvenil 

31. Duo Avançado 

32. Trio Infantil 

33. Trio Juvenil 

34. Trio Avançado 

35. Conjunto Infantil 

36. Conjunto Juvenil 

37. Conjunto Avançado 
 

3) Entrega das premiações referentes ao dia. 
 

4) Premiação geral. 
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CAPÍTULO VIII – AVALIAÇÃO 

a) Os trabalhos apresentados serão analisados por uma comissão julgadora composta por 

profissionais de dança que classificarão os trabalhos com nota única. 

 

b) As fichas devolutivas serão entregues após a premiação, podendo ser retiradas pelo 

diretor, coreógrafo ou representante do grupo devidamente identificado com o 

crachá. 

 

c) A comissão julgadora vai analisar os seguintes critérios: 

  

➢ Musicalidade (sonoplastia) 

➢ Ritmo 

➢ Figurino 

➢ Expressão 

➢ Conjunto Visual 

➢ Técnica Corporal 

➢ Originalidade 

 

d) Será adotado o seguinte critério para a classificação: 

 

➢ 1º Lugar – O grupo que atingir a maior pontuação em sua respectiva categoria. Nota 

mínima de 9,0; 

➢ 2º Lugar - O grupo que atingir a segunda maior pontuação em sua respectiva 

categoria. Nota mínima de 8,0; 

➢ 3º Lugar - O grupo que atingir a terceira maior pontuação em sua respectiva categoria; 

Nota mínima de 7,0. 

  

e) As pontuações serão usadas como base para a premiação. A premiação será dada para 

as apresentações que alcançarem as médias apresentadas acima (e). As maiores 

médias indicarão os 1ºs, 2ºs e 3ºs lugares em cada modalidade e categoria, podendo 

haver empate. 

 

f) Os troféus serão entregues aos vencedores da noite no momento da divulgação dos 

resultados. As premiações em dinheiro serão depositadas após o evento pela comissão 

organizadora. 

 

g) As indicações serão divulgadas após as premiações de cada dia e os ganhadores após 

as premiações do dia 21 de outubro (domingo) nas premiações gerais. 

 

h) Não caberá recurso quanto aos resultados apresentados pela comissão julgadora que 

é soberana em suas decisões, assim como não será de responsabilidade da comissão 

organizadora do evento o julgamento. 

 

CAPÍTULO IX - ALOJAMENTO E WORKSHOPS. 
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• ALOJAMENTO 

 

a) O alojamento estará disponível para grupos interessados que residam em outras 

cidades. 

  

b) Deverá ser reservado com antecedência pelo responsável do grupo. 

 

c) Cada participante deverá trazer colchonete/colchão, roupa de cama, banho e material 

de higiene pessoal. 

 

d) No alojamento não é permitido consumir bebidas alcoólicas, drogas ilícitas e ouvir 

música em alto volume. 

 

e) O responsável pelo grupo deverá assinar o termo de responsabilidade que será 

entregue na chegada ao alojamento. 

 

f) A recepção dos grupos para o alojamento será realizada no dia 19 (sábado) das 08h00 

às 18h00. 

 

g) O horário de saída do alojamento será às 15h00 do dia 20 (Domingo). 

 

h) O grupo deverá respeitar os horários de chegada e saída. 

 

i) A solicitação do alojamento deve ser feita pelo e-mail do festival até o dia 7 de 

outubro de 2019. 

 

j) As desistências de reservas para o alojamento deverão ser comunicadas via e-mail até 

o dia 7 de outubro de 2019, prazo final de inscrição. 

 

k) Após a solicitação, a ficha de inscrição para o alojamento (Anexo 4) será enviada para 

que seja preenchido e reencaminhado ao e-mail do evento. 

 

• WORKSHOPS 

 

a) Os workshops serão totalmente gratuitos para todos os inscritos na mostra 

competitiva. 

 

b) A inscrição para os workshops deve ser efetuada no ato do credenciamento, junto ao 

responsável do grupo. 

 

c) Os workshops serão divulgados em breve. Acompanhe as nossas redes sociais. 
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CAPÍTULO X – CONDIDERAÇÕES FINAIS 

a) Serão permitidos elementos cênicos de fácil remoção, que ficarão a cargo do 

grupo participante. O grupo terá o tempo de 1 minuto antes e depois para 

montagem e desmontagem do elemento cênico. 

 

b) É terminantemente proibido, por medidas de segurança, fumar na plateia, cabine 

de som, luz, palco e demais dependências internas. 

 

c) Não será permitida apresentação com animais vivos, fogo, gelo seco, plantas, 

papel picado, flocos de espuma, isopor, confete ou qualquer objeto que possa 

sujar ou atingir o palco, a plateia ou as instalações. 

 

d) Não é permitido servir ou consumir qualquer tipo de alimento ou bebida na 

plateia. 

 

e) O Teatro Municipal possui um sistema de iluminação e som próprias que serão 

operados pelos técnicos dos grupos que estão se apresentando, sempre com a 

supervisão do responsável técnico do Teatro. 

 

f) Caso haja algum participante com deficiência física, o responsável de cada grupo 

deverá informar no ato da inscrição. 

 

g) Não será permitida qualquer forma de plagio (musical ou coreográfico). 

 

h) Os camarins serão coletivos e obedecerão a uma ordem de uso, que respeitará a 

ordem das apresentações no palco. 

 

i) Será desclassificado o grupo cujo integrante tumultuar ou tiver atitudes 

inadequadas nas dependências dos locais de realização do evento. 

 

j) Caso o grupo faça e inscrição e desista de sua participação, não haverá reembolso. 

 

k) Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

e pela Secretaria Municipal de Cultura. 

 

l) A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos e valores deixados no 

alojamento, camarins e demais dependência dos locais de realização do evento. 

 

m) A inscrição no Move Dance Catanduva implicará na aceitação dos termos deste 

regulamento. 
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ENDEREÇO 

O 2° Move Dance Catanduva acontecerá no Teatro Municipal Aniz Pachá. O local foi recém 

restaurado e é muito bem localizado, ao lado do Zoológico Municipal Missina Palmeira 

Zancaner. 

 

Teatro Municipal Aniz Pachá – Rua Quatorze de Abril, 50 – Jardim do Bosque 

 

 

404 POLTRONAS E 10 LUGARES ADAPTADOS RESERVADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS.  

 

CONTATOS – COMISSÃO ORGANIZADORA 

Site: http://www.catanduva.sp.gov.br 

E-mail: movedancecatanduva@outlook.com  

 Página do facebook: https://www.facebook.com/movedancecatanduva/ 

Instagram: @movedancecatanduva 

 
Matheus Matos 

Diretor Geral 
E-mail: matheusmatosd@outlook.com 

Whatsapp: (017) 99641-0182 
 

 
Vinicius Rayzel 

Diretor Executivo 
E-mail: viniciusrayzel18@gmail.com 

Whatsapp: (017) 99734-4195 
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