
FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

MOSTRA DE DANÇA - 2021
VIRTUAL

REGULAMENTO

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A Mostra de Dança 2021 da Liberato ocorrerá entre os dias 01 e 03 de dezembro de
2021, excepcionalmente através da modalidade online, em função da pandemia da
COVID19.

1.2 Podem ser inscritas apresentações em estilo livre com duração máxima de 3 (minutos)
minutos nas seguintes categorias.

● Eu me remexo muito: para dançarinos individuais em estilo livre.
● Carreta furacão: para grupos de dois ou mais integrantes, em estilo livre. Para essa

categoria é imprescindível que as danças sejam gravadas individualmente (em função da
pandemia da COVID19) e que o formato da apresentação em grupo se dê apenas por
meio da edição do vídeo.

● Eu tenho estilo: para dançarinos que queiram mostrar sua técnica em algum estilo
específico de dança, individual ou coletiva. Para essa categoria, no caso da apresentação ser
em grupo (considera-se grupo a formação a partir de dois participantes), é imprescindível
que as danças sejam gravadas individualmente (em função da pandemia da COVID19) e
que o formato da apresentação em grupo se dê apenas por meio da edição do vídeo.

2 DOS PARTICIPANTES

2.1 Podem participar do festival todos os alunos e servidores da escola, desde que não estejam
envolvidos diretamente com a Comissão Organizadora da Mostra.

2.2 Cada aluno poderá se inscrever com uma coreografia em cada categoria.
2.3 Os grupos de dança precisam contar com, pelo menos, um (a) aluno(a) ou servidor(a) da

Fundação Liberato. Tais grupos podem ser compostos por familiares, amigos ou dançarinos
externos. Devido às restrições da pandemia de COVID-19, ressaltamos que não serão aceitas,
sob nenhuma hipótese, inscrições de apresentações contendo gravações de dançarinos juntos no
mesmo ambiente, mesmo sendo do mesmo núcleo familiar.

3 DA APRESENTAÇÃO

3.1 As apresentações poderão ter duração de no máximo 3 (três) minutos e se darão por meio de
vídeo gravado, produzido e editado sob responsabilidade do próprio participante.

3.2 Os vídeos, nos dias previstos para a Mostra, estarão disponíveis em links divulgados nos
canais de mídia da Fundação Liberato (site, redes sociais) e em parceria com o Grêmio Maio de
68, também em suas redes.

3.3 A coreografia não precisa ser original e poderá ser em qualquer estilo de dança.
3.4 Os vídeos podem fazer uso de recursos audiovisuais e edições, assim como os participantes, de

figurinos.
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4 DA ESCOLHA DOS DESTAQUES

4.1 Serão escolhidos, por votação popular, os destaques de cada categoria, os quais receberão troféu
e certificado de participação.

4.2 Esta votação ocorrerá por meio de formulário online, a ser amplamente divulgado nos canais da
de mídia da Fundação Liberato (site, redes sociais) e em parceria com o Grêmio Maio de 68,
também em suas redes.

5 DA PREMIAÇÃO

Serão conferidos os seguintes prêmios, além de certificado de participação:

Troféu destaque Eu me remexo muito
Troféu destaque Carreta furacão
Troféu destaque Eu tenho estilo

6 DA INSCRIÇÃO

6.1 A inscrição deverá ser realizada a partir das 8h de 05 de novembro até às 20h do dia 10 de
novembro de 2021 .

6.2 Os participantes deverão se inscrever por meio do formulário eletrônico disponível no endereço
https://forms.gle/2pT4EsAh5sGKG7fd9

6.3 Fica sob responsabilidade do participante o upload do seu vídeo com boa qualidade de som e
imagem na plataforma Youtube, categoria não listado e disponibilização do link no formulário
de inscrição. Da mesma forma, o upload de imagem de capa para do seu vídeo para fins de
divulgação e votação. Esta imagem de capa deve ter as seguintes dimensões máximas
1084 × 1084 e conter:

● Alguma cena do vídeo (pose inicial, final);
● Nome da apresentação;
● Categoria em que está inscrita;
● Nome dos integrantes.

6.4 Ao se inscrever o participante e seus demais integrantes autorizam a exibição de sua imagem
nas redes sociais vinculadas à escola, assim como no site da mesma e do Grêmio Estudantil.

6.5 A inscrição de participantes menores de idade será aceita se vinculada ao envio de termo de
autorização de uso de imagem por seus responsáveis, incluso no formulário de inscrição.

https://forms.gle/dCi4vte24RN5pUDo8
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Devido às restrições da pandemia de COVID-19, mais uma vez ressaltamos que não serão
aceitas, sob nenhuma hipótese, inscrições de apresentações contendo gravações de dançarinos
juntos no mesmo ambiente.

7.2 Qualquer dúvida sobre o regulamento, inscrições e a realização do Festival, deverá ser
esclarecida com os componentes do Eixo Cultura, Organizador do evento: Camila Rodrigues,
Carla Casagrande, Gabriel Sakakibara, Laura Matte, Lucinara Linck e Sheila Schwendler. O
contato também pode ser feito através do endereço eletrônico festivaldedanca@liberato.com.br

7.3 Vídeos/ apresentações com qualidade insatisfatória de som ou imagem ou que não cumpram
com os requisitos contidos neste edital não serão qualificados para a Mostra de Dança Liberato
2021.

7.4 Apresentações contendo palavras pejorativas, imagens obscenas, ou toda e qualquer forma de
preconceito, ou, ainda, material inadequado a menores de 16 anos, serão desclassificados.

7.5 Os casos omissos a esse edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cuja decisão é
soberana e irrecorrível.

Comissão Organizadora

Novo Hamburgo, 01 de outubro de 2021.
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