
REGULAMENTO I FESTIVAL DE DANÇA VIRTUAL 

 
Art. 1º - O I Festival De Dança Virtual busca trazer, através da dança, visibilidade acerca da 
importância da prática de atividades físicas para o bem estar físico e também mental, uma vez 
que se têm estudos que comprovam a eficácia e a importância de se manter ativo fisicamente.  
Cabe ressaltar a possibilidade de fruição de lazer, de desenvolvimento individual e coletivo, bem 
como a melhora da qualidade de vida através da dança para os participantes. Dessa forma, tem-
se como objetivo oferecer aos participantes momentos de descontração e alegria, a fim de 
resgatar e valorizar a música e a dança misturada com vários movimentos corporais. Será uma 
disputa sem fins lucrativos.   
Art. 2º - Para participar do evento, não há especificação de pessoas, poderá participar qualquer 
um que goste de dançar acima de 12 anos de idade, com a autorização dos pais/responsáveis, e 
que residam no estado de Minas Gerais, as inscrições poderão ser feitas virtualmente como toda 
a disputa em geral, através do preenchimento do formulário pela plataforma Forms, disponível 
no site da Prefeitura de Divinópolis https://www.divinopolis.mg.gov.br ou pelo App Divinópolis. 
Não serão aceitas inscrições enviadas por outras pessoas que não seja os próprios participantes. 
Art. 3º - O período de inscrições ocorrerá do dia 01/10/2021 á 10/10/2021, e a Ficha de Inscrição 
deverá ser enviada pelos participantes na plataforma Forms. Deverá ser enviada uma Ficha de 
Inscrição por candidato. A Ficha de Inscrição deve ser preenchida corretamente, com todos os 
dados preenchidos. 
Art. 4º - Os vídeos das provas poderão ser enviados a partir do dia 11/10/2021 á 20/10/2021, 
pelo whatsapp (37) 3229-8194. 
§ 1º - Não serão aceitos vídeos enviados após este período. A avaliação da dança poderá ser 
conferida pela Comissão Organizadora através de análise dos vídeos enviados.  
§ 2º - Os participantes deverão colecionar e enviar os vídeos de uma única vez.  
§ 3º - Após enviados os vídeos, não será permitido substituir, trocar ou adicionar novos vídeos, 
em nenhuma hipótese.  
Art. 5º - Modalidades: 

Modalidade de 
ritmos de dança: 

1. Samba 

2. Forró 

3. Axé 

4. Ballet Clássico 

5. Funk 

6. Ritmos Latinos 

7. Hip Hop 

8. Danças Folclóricas 

 
Obs.: Os vídeos das danças poderão ser gravados em duplas somente na modalidade Forró, 
desde de que, um dos participantes tenha feito a inscrição. 
Art. 6º - Os participantes deverão gravar um vídeo dançando. Regras para a produção do vídeo: 

a) Os participantes deverão gravar um vídeo (duração máxima de 1 minuto e meio) e 
enviar pelo whatsapp (37) 3229-8194.  

https://www.divinopolis.mg.gov.br/


b) Podem participar quem tenha interesse. Pessoas de 12 anos acima, com a autorização 
dos pais/responsáveis que queiram dançar. 

c) Está vetado aos participantes qualquer dança e/ou vestimenta que promova ou tenha 
conteúdos ilícitos e mal-intencionados, tenha qualquer relacionamento ou conotação 
com pedofilia ou conteúdo de cunho erótico ou sexual, envolvendo menores, que 
promova a violência, xenofobia, discriminação de qualquer tipo, atividades ilegais como 
tráfico de drogas, terrorismo, racismo, violência, pirataria, contrafação ou qualquer 
outra forma que viole ou contribua para a violação da proteção aos direitos de 
propriedade intelectual, dentre outros. 

Art. 7º - Regras para a classificação dos participantes: uma equipe de analistas formada por 
quatro jurados, nomeados pela Comissão Organizadora, ficará responsável por assistir aos 
vídeos e comprovar a validade dos mesmos. Cada jurado dará notas de 5 a 10, essas notas serão 
somadas e a menor nota será excluída. A maior pontuação vence em sua modalidade. Os 
critérios de avaliação serão: a beleza corporal, visão, precisão, coordenação, flexibilidade, 
tenacidade, imaginação, criatividade e expressão, a forma técnica de se executar movimentos, 
facilitando a expressão corporal e o desenvolvimento coreográfico. Após a validação, a Comissão 
Organizadora irá enviar um Boletim de Resultados com a relação de participantes, por 
modalidade, por ordem de classificação (geral), e o devido resultado, até o dia 01/11/2021, e 
divulgar nas redes sociais, mídia esportiva, site da Prefeitura, bem como nos e-mails e whatsapp 
dos inscritos.  
Art. 8º - Todos os participantes receberão, ao final do evento, em data a ser agendada, medalhas 
de participação. E os primeiros classificados em cada modalidade receberão um troféu 
juntamente com um brinde. 
Art. 9º - Todos os participantes do evento se declaram conhecedores do presente Regulamento, 
e se submetem a ele sem direito a reclamações ou recursos. As decisões da Comissão 
Organizadora são irrecorríveis e inapeláveis. 
Art. 10º - Ao inscreverem-se neste evento, os participantes ficam cientes de que o mesmo será 
divulgado pelas mídias: escrita, radiofônica, televisiva e mídias sociais, e concordam em ceder 
seus respectivos direitos de imagem (direitos de arena) à organizadora do evento, ficando esta 
desde já autorizada a repassar os citados. Os participantes que aderirem ao evento, expressam 
ciência das regras e autorizam a exibição de imagens, por vídeos e/ou fotos, das respectivas 
crianças, diante dos agentes organizadores do evento, para os devidos fins de registro e/ou 
premiações, ressalvando-se que eventual divulgação via internet ou por qualquer tipo de rede 
social deverá contar com autorização expressa específica, por parte do representante legal se 
for menor. 
Art. 11º - A qualquer momento a Comissão Organizadora poderá solicitar a apresentação de 
documentos oficiais para comprovar a inscrição dos participantes e a veracidade das 
informações repassadas para a comissão. No caso de alguma irregularidade detectada pela 
Comissão Organizadora, o participante será excluído do I Festival De Dança Virtual. 

 
Comissão Organizadora SEMEJ 

 


