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CAPITULO I - DA ORGANIZAÇÃO E FORMATO 
 
O VALINHOS EM DANÇA 2020 - 100% On-Line vai acontecer de 22 a 25 de outubro, com organização e produção 
da AK Promoções e Eventos e Solenius Eventos e Locações. 

 
O VALINHOS EM DANÇA oferecerá uma oportunidade para que todos se conectem com a dança e a arte circense 
(aéreos) de uma maneira diferente e interativa neste período de quarentena. Todo o evento será realizado on-
line e terá o formato de mostra comentada E festival competitivo para todos os participantes. 
 
MOSTRAS COMENTADA 
Tem como principal objetivo oferecer um espaço alternativo para a apresentação de grupos/escolas de dança a 
artes circenses e seus estudantes e artistas sem carácter competitivo, isto é, recebendo dos jurados os 
comentários didáticos após suas apresentações. 

 
FESTIVAL COMPETITIVO 
Tem com intenção uma grande troca de cultura e arte. Bailarinos e acrobatas de todas as partes do Brasil irão 
competir dentro de suas categorias, gêneros e subgêneros. 
 
MODO DE PARTICIPAÇÃO 

1- “HOME” – Os vídeos deverão ser filmados e gravados em casa e poderão participar todos gêneros de 
dança e arte circense, porém só nas categorias de solos, duos, duplas e trios. 
 

2- “RECORD” – Os vídeos deverão ser gravados em palcos ou em espaços alternativos (sala de aula, quadras 
esportivas e outros. Serão aceitas as inscrições em todos os gêneros e nas categorias de solos, variações, 
duos, duplas, pas de deux, grand pas de deux, trios e conjuntos. 
 

3- “EDITION” – As escolas e grupos poderão se inscrever nesse subgênero com gravações e filmagens de 
festivais competitivos de dança, festival anual de dança e outros tipos de festivais em que já participaram. 
Serão aceitas as inscrições em todos os gêneros e nas categorias de solos, variações, duos, duplas, pas de 
deux, grand pas de deux, trios e conjuntos. 
 

*Na intenção de apresentarmos um conteúdo de qualidade, todas as coreografias inscritas passarão por 
nossa curadoria Artística/Direção para avaliação ou constatar irregularidades nos vídeos, antes da sua 
exibição. 
 

*Antes de finalizar a inscrição de cada coreografia, poste o vídeo no Youtube. 
Por segurança o vídeo deverá ser enviado através do WeTransfer para o e-mail 
valinhosemdanca@gmail.com. 
Ao inscrever as coreografias nas opções HOME, RECORD E EDITION, o link do vídeo postado no Youtube, 
deverá ser informado no campo LINK DA COREOGRAFIA do formulário de inscrição da coreografia. 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS VIDEOS: 

1. Resolução HD 1280x720px ou superior. * formato MP4 
2. A gravação deverá estar em plano aberto e continuo exceto para o subgênero EDITION que os vídeos 

poderão estar editados. 
3. O link deverá estar aberto ao publico ou em modo “não listado” pois será através desse link que a 

coreografia será transmitida no dia do festival. Formato HD 300 MB 
 
 
 

mailto:valinhosemdanca@gmail.com
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VÍDEOS COM FALHAS LISTADAS ABAIXO SERÃO PASSÍVEIS DE DESCLASSIFICAÇÃO CASO NÃO SEJAM 
CORRIGIDAS: 

1. Problemas técnicos de imagem e som. 
2. Com coreografias incompletas. 
3. Com má qualidade e com falhas como filmagem muito próxima ou muito distante ou prejudicando a 

visualização da coreografia/bailarinos. 
4. Com iluminação que impossibilite a avaliação dos bailarinos. 
5. Que o tempo ultrapasse o estabelecido. 
6. Com referência a escola/grupo, tal como legenda. 
7. Que contenham qualquer tipo de legenda. 

 

CAPÍTULO II - GÊNEROS 

As coreografias serão divididas nos seguintes gêneros de DANÇA E ARTES CIRCENSES: 

DANÇA: 
 
REPERTÓRIO – VARIAÇÃO, PDD, GPDD E CONJUNTO. 
Trechos de bales consagrados até o séc. XIX (Não é permitido bales do século XX por motivos de 
direitos autorais). 
Neste gênero é proibido apresentar partes de bales que contenham Pas de Deux ou Grand Pas de 
Deux, com exceção onde estejam inseridos em partes onde o conjunto dance. 
A escolha das coreografias de repertório fica sob a responsabilidade das escolas/grupos (respeitando 
época, estilo e figurinos adequados), de acordo com o nível técnico dos participantes. /as coreografias 
de repertório devem ser apresentadas na forma mais fiel possível. 
 
CLÁSSICO LIVRE – SOLO, DUO TRIO E CONJUNTO 
Coreografias criadas para o nível dos candidatos obedecendo às regras básicas da composição 
coreográfica. 
 
CONTEMPORÂNEO – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Coreografias que sigam as linhas das escolas modernas, formas experimentais de dança com abertura 
para dança Teatro, mímica, etc. 
 
DANÇAS POPULARES – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Danças características nacionais e estrangeiras. 
Ex: Danças russas, italianas, danças populares nacionais. 
Observação: Para participar com coreografias de folclore irlandês será considerado apenas a técnica 
“lights show” ou “soft shoes” (com sapatilhas). 
 
DANÇA INCLUSIVA – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Todas as linhas da dança inclusiva. 
 
DANÇA DO VENTRE – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Todas as linhas da dança do ventre. 
 
DANÇA DE SALÃO – DUO E CONJUNTO 
Todas as linhas de dança de salão (Bolero, merengue, rock, rumba, salsa, tango, valsa, bolero, samba, 
etc). 
  
FLAMENCO – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Todas as linhas da dança flamenco. 
 
 

 



 
 REGULAMENTO 

DANÇAS E ARTES CIRCENSES (AÉREOS) 
100% ON-LINE 

 

 
DANÇAS URBANAS – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos originais criados a partir dos movimentos inspirados e surgidos nas ruas (hip hop, street 
dance, new school, locking, popping, break, house, etc). 
 
ESTILO LIVRE – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos originais que misturem estilos e técnicas. 
 
JAZZ – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que utilizem técnicas de Jazz. 
 
SAPATEADO AMERICANO – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que utilizem técnicas de sapateado americano. 
 
SAPATEADO IRLANDES – SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que utilizem técnicas de sapateado irlandês “hard shoes” ou “treble shoes.” 
 

ARTES CIRCCENSES: 
 
MODULO AÉREOS: 
TECIDO ACROBÁTICO – SOLO, DUO, DUPLA E CONJUNTO (04 a 06 integrantes) 
LIRA – SOLO, DUO E DUPLA 
TRAPÉZIO – SOLO E DUO 
Trabalhos que utilizem técnicas específicas de cada modalidade. 
 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Dificuldade: Originalidade/inovação e o nível de dificuldade de Transições entre os elementos, Movimentos, 
Figuras, Quedas e Sequências. 
2. Execução: Se refere à parte Técnica do(s) artista (s) nos elementos realizados em sua apresentação, tais como 
nível de força, flexibilidade, coordenação e equilíbrio nos elementos que compõem o ato. 
3. Criatividade Artística: Autenticidade artística, versatilidade e fluidez de movimentos, em coerência com o 
tema/estilo do número, assim como figurino e maquiagem. 
4. Performance Artística: engajamento do público, habilidades cênicas e/ou musicalidade e presença de palco 
(Capacidade expressiva e desenvoltura).  
* Os mesmos critérios e observações serão aplicados para as coreografias coletivas ou em duplas. 
Caso haja música, irá ser avaliada a Musicalidade, o que não significa que o(s) artista(s) terá(ão) que dublar a 
música ou interpretar exatamente o que diz na letra (podendo esta ter ou não letra), mas sim a “escuta" musical 
(rítmica e melódica), se o artista dialoga de maneira criativa, inteligente e coerente entre sua rotina e a música. 
 
Observação: 
Informamos que é de inteira responsabilidade das escolas/grupos e participantes a questão de segurança com 
relação as instalações dos seus aparelhos como tecido acrobático, lira e trapézio. 
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CAPITULO III - CATEGORIAS E TEMPO DE APRESENTAÇÃO 
 
ARTES CIRCENCES (AÉREOS) 
 
Baby – de 03 a 06 anos 
Solo, Duo ou Dupla – 2 Minutos 
Conjunto – 3 minutos 
  
Infantil – de 07 a 12 anos 
Solo – 3’00 minutos 
Duo ou Dupla – 3’30 minutos 
Conjuntos – 4 minutos 
  
Juvenil – 13 a 17 anos 
Solo – 4’00 minutos   
Duo ou Dupla – 4 minutos 
Conjuntos – 5 minutos 
       
Adulto – a partir dos 18 anos 
Solo – 4’00 minutos 
Duo ou Dupla – 4 minutos 
Conjuntos – 5 minutos 
               
*Profissional – a partir de 18 anos (essa categoria só vale para a modalidade de AÉREOS) 
Solo – 4’00 minutos 
Duo e Dupla – 4 Minutos 
Conjuntos – 5 minutos 
  
Melhor Idade – a partir de 60 anos 
Solo – 3’00 minutos 
Duo ou Dupla – 4 Minutos 
Conjuntos – 5 minutos 
 
Dança Inclusiva 
Solo – 3’00 minutos 
Duo ou Dupla – 4 Minutos 
Conjuntos – 5 minutos 
 
 

DANÇA 
 
Baby – de 03 a 06 anos 
Solo, Duo e Trio – 2 Minutos 
Conjunto – 3 minutos 
  
Infantil – de 07 a 12 anos 
Variação – o tempo da obra 
Solo – 2’30 minutos 
PDD – o tempo da obra 
Duo e trio – 3 minutos 
Conjuntos – 4 minutos. – Obs. Conjuntos de repertório não ultrapassar 12 minutos. 
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Juvenil – 13 a 17 anos 
Variação – o tempo da obra 
Solo – 3’00 minutos 
PDD – o tempo da obra   
Duo e Trio – 4 minutos 
Conjuntos – 5 minutos. -  Obs. Conjuntos de repertório não ultrapassar 12 minutos. 
       
Adulto – a partir dos 18 anos 
Variação – o tempo da obra 
Solo – 3’00 minutos 
PDD – o tempo da obra 
GPDD – o tempo da obra 
Duo e Trio – 4 minutos 
Conjuntos – 6 minutos. - Obs. Conjuntos de repertório não ultrapassar 12 minutos. 
  
Melhor Idade – a partir de 60 anos 
Solo – 3’00 minutos 
Duo e Trio – 4 Minutos 
Conjuntos – 5 minutos 
 
Dança Inclusiva 
Solo – 3’00 minutos 
Duo e Trio – 4 Minutos 
Conjuntos – 5 minutos 
 
 

CAPITULO IV - LIMITE PARA INSCRIÇÕES 
 
Serão aceitas inscrições sem seleção de trabalhos. Para Mostra Comentada o tempo e idade da categoria devem 
ser respeitado.  Para cada modalidade/categoria, haverá um limite de vagas, aceitos de forma a não ultrapassar 
o tempo de termino das apresentações. As inscrições serão aceitas por ordem de chegada até o preenchimento 
das vagas. 
 
Todo participante poderá participar do Valinhos em Dança por até duas escolas e o mesmo poderá se inscrever 
em quantas coreografias quiser (menos GPDD).  
 
Cada escola poderá inscrever somente um trabalho em GPDD por categoria. 
(Juvenil, Adulto e Profissional). 
 
Importante: Variação, Pas de Deux ou Grand Pas de Deux são de livre escolha. 
  
Observação: Para conjuntos haverá uma tolerância de 30% de participantes, com idade superior ou inferior a 
categoria na qual o grupo está concorrendo. No caso de ultrapassar esta tolerância, a coreografia deverá se 
enquadrar na categoria mais avançada. 
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CAPITULO V - CRONOGRAMA 
 
O VALINHOS EM DANÇA 2020 vai acontecer de 22 a 25 de outubro de 2020. 
A ordem de apresentação será distribuída pela direção do festival e divulgada cinco dias antes do evento no site 
www.valinhosemdanca.com. 
  

Dia 22/10 – Quinta-Feira – 14H 
ARTES CIRCENSES (AÉREOS) 
. LIRA 
. TRAPÉZIO 
. TECIDO ACROBÁTICO 
SOLOS, DUOS, DUPLAS E CONJUNTOS (JUVENIL, ADULTO E PROFISSIONAL) 
 
DANÇA 
. FLAMENCO 
. DANÇAS POPULARES 
. DANÇA DE SALÃO, DANÇA DO VENTRE E DANÇA INCLUSIVA  
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (TODAS AS CATEGORIAS) 
 

Dia 23/10 – Sexta-Feira – 14H 
ARTES CIRCENSES (AÉREOS) 
. LIRA 
. TRAPÉZIO 
. TECIDO ACROBÁTICO 
SOLOS, DUOS, DUPLAS E CONJUNTOS (BABY CLASS E INFANTIL) 
 
DANÇA 
. CLÁSSICO DE REPERTÓRIO E ESTILO LIVRE 
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (BABY CLASS E JUVENIL) 
 
. SAPATEADO IRLANDÊS E SAPATEADO AMERICANO 
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (TODAS AS CATEGORIAS) 
 
 

Dia 24/06 – Sábado – 14H 
DANÇA 
. CLÁSSICO DE REPERTÓRIO E ESTILO LIVRE 
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (INFANTIL E ADULTO) 
 
. CLÁSSICO LIVRE CONTEMPORÂNEO E JAZZ 
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (INFANTIL E ADULTO) 
 
. DANÇAS URBANAS 
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (BABY CLASS E JUVENIL) 
 

Dia 25/10 – Domingo – 14H 
DANÇA 
. CLÁSSICO LIVRE CONTEMPORÂNEO E JAZZ 
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (BABY CLASS E JUVENIL) 
 
. DANÇAS URBANAS 
SOLOS, DUOS, TRIOS E CONJUNTOS (INFANTIL E ADULTO) 
 

http://www.valinhosemdanca.com/
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CAPITULO VI - VALORES PARA INSCRIÇÕES (MOSTRA E COMPETIÇÃO) 
 
SOLO 

 
R$ 35,00 

VARIAÇÃO R$ 35,00 
PAS DE DEUX R$ 35,00 (por participante) 
GRAND PAS DE DEUX R$ 45,00 (por participante) 
DUO OU DUPLA R$ 35,00 (por participante) 
TRIO R$ 35,00 (por participante) 
CONJUNTO R$ 25,00 por participante para uma coreografia. 

  R$ 40,00 bailarino que dança dois conjuntos. 

  R$ 55,00 bailarino que dança três conjuntos. 
 R$ 70,00 bailarino que dança quatro conjuntos.  
 

CAPITULO VII - FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Serão aceitas inscrições sem seleção de trabalhos. Para Mostra Comentada o tempo e idade da categoria devem 
ser respeitado.  Para cada modalidade/categoria, haverá um limite de vagas, aceitos de forma a não ultrapassar 
o tempo de termino das apresentações. As inscrições serão aceitas por ordem de chegada até o preenchimento 
das vagas. 
 
As inscrições estarão abertas de: 01 de setembro até 01 de outubro de 2020. 
(Ou até o preenchimento das vagas). Atingindo o “tempo limite de duração de festival” as inscrições poderão 
ser encerradas antes do prazo pré-estabelecido. 
 
As fichas de inscrições devem ser baixadas e preenchidas no site www.valinhosemdanca.com ,  e enviadas para 
o e-mail  valinhosemdanca@gmail.com. 
  
Para cada coreografia deve ser preenchida uma ficha. 
 
Todos os nomes dos participantes devem ser listados na ficha de inscrição. 
Ficam isentos de taxas: diretores e coreógrafos. 
 
Os participantes em solo, duo, trio, variação, pas de deux e grand pas deux, podem apresentar-se somente com 
um trabalho no gênero. 
 
Não serão aceitas reservas para inscrições. 
As escolas e grupos só serão considerados inscritos após o recebimento das fichas de inscrições com o 
comprovante de deposito ou transferência bancária. 
  
Serão desconsideradas as inscrições com fichas rasuradas ou ilegíveis ou em outro formato que não seja a ficha 
oficial do VALINHOS EM DANÇA ou com dados incompletos. 
 
O pagamento total das inscrições deve ser feito através de deposito ou transferência bancaria em nome de: 
ALEXANDER PINTO – Banco ITAÚ, agencia 0028 – C/C 73.282-4 – CPF: 155.036.638-61 - INFORME NA XEROX DO 
COMPROVANTE DE DEPOSITO O NOME DA ESCOLA, GRUPO OU CANDIDADO e envie junto com a ficha de 
inscrição para o e-mail: valinhosemdanca@gmail.com . 
 
 
 
 
 
  

http://www.valinhosemdanca.com/
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CAPITULO VIII - COMISSÃO JULGADORA 
 
Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora composta por membros de expressão no meio artístico 
da dança e das artes circenses, que classificará os trabalhos com nota única. 
 
As pontuações serão usadas como base para a classificação. A premiação será dada para as maiores medias em 
ordem decrescente. 
1º lugar - de 9,0 a 10,0 
2º lugar - de 8,0 a 8.9 
3º lugar - de 7,0 a 7.9 
 
Ao corpo de jurados é facultado o direito de não premiar nenhum concorrente, caso estes não correspondam ao 
nível técnico estabelecido. 
Não caberá recurso quanto aos resultados apresentado pela comissão julgadora que é soberana em suas 
decisões. Assim como não caberá responsabilidade do julgamento a AK PROMOÇÕES E EVENTOS e SOLENIUS 
EVENTOS E LOCAÇÕES ou a comissão organizadora. 
  
 

CAPITULO IX - PREMIAÇÃO 

 

A Premiação será divulgada ao fim do último dia de festival. 

Ao receberem seus prêmios e contemplações, os vencedores se comprometem a compartilhar em suas redes 

sociais com fotos e videos, marcando @valinhosemdanca 

 

COMENTÁRIOS DOS JURADOS 

Os comentários serão enviados através de whatsApp, os mesmos NÃO PODERÃO SER DIVULGADOS OU 

COMPARTILHADOS nas redes sociais, sob pena de desclassificação do Grupo. 

 

CERTIFICADOS 

Os Classificados em 1º, 2º e 3º lugares receberão Certificado de Premiação disponível no site 

www.valinhosemdanca.com depois da divulgação da Premiação. 

 
  

CAPITULO X - PREMIAÇÕES ESPECIAIS 

Todos os participantes do festival competitivo poderão ser indicados pelos jurados e concorrer as premiações 

especiais que serão revelados no último dia do festival. 
 
Melhor grupo “RECORD”: R$ 600,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias) 
Melhor Grupo “EDITION”: R$ 600,00 (Concorrem todos os gêneros e categorias) 
MELHOR OBRA NO SUBGENERO “HOME”: R$ 100,00 (Por integrante no video)  
MELHOR BAILARINO: R$ 150,00 
MELHOR BAILARINA: R$ 150,00 
MELHOR SOLISTA MASCULINO (AÉREOS): R$ 150,00 
MELHOR SOLISTA FEMININO (AÉREOS): R$ 150,00 

 
* Os Prêmios especiais em dinheiro serão PAGOS NA SEMANA POSTERIOR AO TERMINO DO FESTIVAL: 
  
Bolsas integrais e parciais para o CURSO INTERNACIONAL DE DANÇA DE SALTO que será realizado em janeiro 
de 2021 com professores nacionais e internacionais, dirigidos a estudantes e professores. 
 

http://www.valinhosemdanca.com/
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. Bolsas Integrais e parciais para o curso MOSTRA DANÇA / SÃO PAULO Capital que será realizado em janeiro 
de 2021. 
 
. 01 assinatura anual da revista DANÇA BRASIL 
. 01 BARRA MÓVEL 
 
  

CAPITULO XI – USO DE IMAGEM 

 

No ato da inscrição e da participação no VALINHOS EM DANÇA 2020 – 100% ON-LINE os participantes 

automaticamente, deverão disponibilizar aos realizadores a captação e uso de imagem e concederem todos os 

direitos de imagem para que s realizadores publiquem, comercializem ou façam exposição dessas imagens em 

qualquer veiculo de comunicação, tendo como finalidade única e exclusivamente a promoção do festival. 

 

O Festival não tem responsabilidade com relação a violação de direitos autorais. Os Casos omissos deste 

regulamento serão resolvidos pela organização do festival. Não caberá recurso judicial sobre os artigos deste 

regulamento. Ao fazer sua inscrição, o responsável pela escola/grupo de dança e artes circenses está de acordo 

com todos os itens deste regulamento e responde por todos os bailarinos e acrobatas inscritos. 

 

O VALINHOS EM DANÇA – 100% ON-LINE será realizado de forma totalmente on-line e transmitido via streaming 

(vimeo ou youtube, logo divulgaremos). 
 


