
 

Regulamento Circuito Internacional da Dança 

 

Apresentação e Objetivo: 

O Circuito Internacional da Dança nasceu da proposta de aproximar grupos, escolas, academias e bailarinos 

independentes de todo o Brasil do cenário de oportunidades internacionais relacionados à dança, visando 

principalmente a vitrine dos trabalhos coreográficos e a análise por meio de olhares nacionais e internacionais, e então 

promover a dança como expressão artística e contribuir para a difusão cultural no país. 

O projeto tem como objetivo o fomento à dança, proporcionando o intercâmbio e capacitação de bailarinos, 

professores, coreógrafos, diretores de escolas de dança de todo o Brasil. Após o sucesso de três edições em 

2018,consolida-se como um evento que proporciona integração entre os profissionais da dança do país e do mundo, 

gerando oportunidades de aprendizado, divulgação dos trabalhos produzidos, incentivo para aprimoramentos e 

descoberta de talentos. 

Oferecemos premiações em dinheiro e bolsas de estudos em dança para cursos nas escolas “Russian Ballet Orlando”; 
“Orlando International Schoolof Dance”; “Orlando Ballet School” todos na Flórida; para o “Curso Intensivo de Verano 
Ballet Danceworks” no Chile; para o “Estudio Eliana Dimarco” na Argentina. Para os festivais “Livorno in Danza” 
e“Dance Grand Prix Italia” ambos na Itália; “Tanzolymp” na Alemanha; “Barcelona Dance Award” na Espanha e para 
a “Disney” nos Estados Unidos. Serão ofertadas também diversas bolsas de estudos no Brasil, entre elas para o curso 
“Intercâmbio Cultural Dança das Gerais”, em Belo Horizonte e Festival Internacional de Danças Urbanas Becos 
Evolution em Barra Bonita- SP. 
 
 

Mostra competitiva e mostra não competitiva: 

• Serão aceitas inscrições de escolas, clubes, academias de dança, grupos e bailarinos independentes. 

• Somente para a participação da seleção de bolsas para o Tanzolimp, será necessário o envio de link com o 
vídeo da coreografia (de acordo com os critérios de seleção descritos no campo “Audição”), logo após a 
confirmação da inscrição. 

• O Circuito Internacional da Dança reserva-se no direito de encerrar as inscrições para a Mostra Competitiva e 
não competitiva antes do prazo estipulado para cada região, caso atinja o número máximo de coreografias 
inscritas. 

• Mostra não competitiva: Livre para todas as modalidades e categorias. Receberão somente o feedback do júri, 
mas sem nota. 

 

Local e data: 

- Circuito Minas Gerais: 24 e 25 de agosto de 2019 – Teatro Fábrica das Artes 

Rua Formiga, 450- Lagoinha, Belo Horizonte- MG 

  



 

Modalidades: 

• Clássico de Repertório: VARIAÇÃO, PDD, GPDD E CONJUNTO 
Trechos de balés consagrados até o séc. XIX (Não são permitidos balés do século XX por motivo de direitos 
autorais); 

 

• Clássico Livre/ Neo Clássico: SOLO, DUO TRIO E CONJUNTO 
Coreografias criadas para o nível dos candidatos obedecendo às regras básicas da composição coreográfica; 
 

• Contemporâneo / Dança Moderna e Dança teatro:SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Coreografias que sigam as linhas das escolas modernas como Graham, Limón, Cunningham etc; e também 
formas experimentais de dança com abertura para dança- teatro, mímica, etc.;  

 

•  Jazz: SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que utilizem técnicas e linhas dos vários estilos de Jazz e Musical; 
 

• Danças Urbanas :SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que utilizem técnicas e linhas de Hip Hop /Street Dance /New School /Locking /Popping /Break 
/House/ Stiletto Dance para apresentação coreográfica, excluindo as batalhas; 

 

• Sapateado Americano:SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos coreográficos que estejam direcionados ao estilo Americano; 

 

• Dança Irlandesa: SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Inclui estilo “hard shoes” ou “trebleshoes”; 
 

• Danças Populares ou Folclóricas:SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que incluam técnicas de Dança de Salão, Flamenco, Dança Caráter, Danças Regionais. 
Observação: Para participar com coreografias de folclore Irlandês será considerado apenas a técnica “lights 
show” ou “soft shoes” (com sapatilhas); 
 

• Estilo livre: SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que incluam mistura de técnicas e/ou fusão de estilos. Nesta modalidade também estão incluídos: 
Tribal, Fusion e Dança Gospel, além de outros estilos não pertencentes as demais categorias.  

 

• Estilo Árabe: SOLO, DUO, TRIO E CONJUNTO 
Trabalhos que incluam a Dança do Ventre, Danças Egípcias, Danças Folclóricas Orientais, Danças Ciganas e 
demais vertentes clássicas ou modernas. 

 
Categorias: 

• Baby: de 04 a 06 anos 

• Infantil: de 07 a 09 anos 

• Infanto-Juvenil: de 10 a 12 anos 

• Juvenil: de 13 a 15 anos 

• Adulto: de 16 a 18 anos 

• Avançado: de 19 a 25 anos 

• Sênior: de 26 a 39 anos 

• Master: de 40 a 60 anos 

• Melhor idade: acima de 60 anos 



 

 
Observações:  

• Categoria baby-class e melhor idade: Não serão aceitos trabalhos de variação, Pas de Deux, Grand Pas de Deux 
ou conjunto de repertório. 
 

• Categoria infantil: Não serão aceitos trabalhos de Pas de Deux e Grand Pas de Deux. Serão aceitos  
variações e conjunto de repertório apenas com sapatilha de meia-ponta. 
 

• Categoria infanto-juvenil: Não serão aceitos trabalhos de Grand Pas de Deux.Serão aceitas variações, Pas de 
Deux (adaptados e sem elevações ou pegadas) e conjunto de repertório com sapatilha de meia-ponta ou de 
ponta. 
 

• Categoria juvenil: Serão aceitos trabalhos de variações, Pas de Deux, Grand Pas de Deux e conjunto de 
repertório com sapatilha de meia-ponta ou de ponta. 
 

• Categoria adulto; avançado; sênior e máster: Serão aceitos trabalhos de variação, Pas de Deux, Grand Pas de 
Deux ou conjunto de repertório.  
 

• Todas as categorias permitem apresentações em solo, duo, trio e conjunto. 
 

• Deverá ser considerada a idade que o participante estará no dia da competição. 
 

• Cada bailarino poderá inscrever-se em várias modalidades mantendo a mesma categoria no caso de solo. 
Porém, em grupo, poderá participar de outra Categoria. 
 

• Os bailarinos podem concorrer com diferentes coreografias na mesma modalidade e categoria. 
 

• O bailarino deverá pagar uma inscrição por cada coreografia. 
 

• Determinará a categoria do grupo a média aritmética das idades. (Somar todas e dividir pelo número de 
participantes). 

 

Partner Acompanhante: 

• Atua no ballet clássico de repertório em pas de deux como coadjuvante, ou seja, não concorre no Festival. 
 

• Pode atuar em categoria diferente da sua idade. 
 

• Pode acompanhar mais de um concorrente do mesmo grupo em categorias diferentes. 
 

• Pode acompanhar concorrentes de grupos diferentes. 
 

• Pagará normalmente a inscrição de cada coreografia que participar. 
  



 

Tempo das apresentações: 

• Solo ..........................................................  máximo2 minutos 30 segundos 

• Duo ........................................................... máximo 3 minutos 

• Trio ........................................................... máximo 4 minutos 

• Conjunto (4 ou mais integrantes) ............ máximo 6 minutos 

 

Observações: Para variações de Repertório, Pas-de-Deux, Pas de Troix e Grand Pas-de-Deux poderão utilizar o tempo 

original da obra. 

 

Investimento: 

Taxa de inscrição para Mostra Competitiva e não competitiva para o Circuito Internacional da Dança: 

Solo /Variação R$      110,00 

Duo R$      143,00 

Trio R$      209,00 

Conjunto R$      60,50 (por pessoa) 

Pas De Deux R$      209,00 

Pas de Troix R$      231,00 

Gran PDD R$      231,00 

 

• As opções de pagamento estão disponíveis no próprio site, no momento da inscrição, conforme descrito no 
campo “Forma de Pagamento”. 

• Não aceitaremos inscrições e pagamentos por alunos, mas somente pela Escola de todos os alunos de uma 
única vez. 

• A inscrição será realizada através do site: www.circuitointernacionaldadanca.com  

• Os participantes devem preencher a ficha de inscrição, os formulários de autorização e realizar o pagamento 
somente pelo site. A inscrição será aceita mediante a confirmação de todos os dados e valores. 
 

 Observações:  

• As vagas são limitadas. A direção do festival poderá antecipar o encerramento das inscrições caso o número 
de coreografias ultrapasse o limite previsto para o espetáculo. 

• O número de inscrições para cada escola é livre nas modalidades e categorias que desejar de acordo com as 
regras definidas nos campos Modalidade e Categoria. 

• Cada escola terá direito a inscrever gratuitamente 1 diretor para acompanhar os grupos. 

• Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência do participante, o Circuito Internacional 
da Dança não realizará reembolso. 

• Não serão permitidas apresentações com aves ou qualquer animal vivo, fogo, plantas e objetos que possam 
sujar o palco ou atingir a platéia. 

• Fica proibida a apresentação de nus, eliminando o grupo ou participante que infringir a regra. 

• Não será retirado o linóleo para a apresentação do Sapateado. 

• Não haverá uso de cenário e a iluminação disponibilizada é a mesma para todas as apresentações. Serão 
permitidos elementos cênicos simples e práticos desde que montados e desmontados dentro do tempo da 
coreografia do grupo e sem que prejudiquem a seqüência do festival. 

http://www.circuitointernacionaldadanca.com/
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• Não serão permitidas as apresentações com música ao vivo. As músicas devem ser enviadas com antecedência 
para a organização do evento por e-mail. O arquivo deve ser em MP3, identificado com o nome da coreografia. 
No momento da apresentação deve haver um representante com CD e um pen drive por segurança. Não 
aceitamos celulares ou afins. O sistema de som depende do teatro, assim pedimos que tenham as duas mídias 
por segurança, CD e pen drive. 

 

 Audição 

As audições são abertas para os participantes que queiram concorrer as seguintes premiações de bolsas: 

▪ Russian Ballet Orlando 
▪ Orlando International Schoolof Dance 
▪ Orlando Ballet School 
▪ Curso Intensivo de Verano Ballet Danceworks 
▪ Estudio Eliana Dimarco 

 
- A idade mínima para participar da audição para concorrer as bolsas internacionais é de 10 anos completos. 
- Serão aceitas inscrições para a audição até se esgotarem as vagas. 
- Os candidatos devem participar da audição (aula) juntamente com a participação na mostra competitiva, de 

acordo com sua categoria e em qualquer modalidade. 
- Haverá um número mínimo para abertura. Caso não haja o número mínimo de participantes devolveremos o 

investimento. 
- O valor para participar da audição é de R$55,00 e o pagamento será realizado somente por meio das opções 

descritas no item “Forma de Pagamento”, após a inscrição realizada no site. 
- A inscrição será realizada através do site: circuitointernacionaldadanca.com 
- Os participantes devem preencher a ficha de inscrição, os formulários de autorização e realizar o pagamento. 

A inscrição será aceita mediante a confirmação de todos os dados e valores. 
- As inscrições para a audição não poderão ser realizadas no balcão de credenciamento do festival, somente 

pelo site do evento. 
- Após inscrição realizada e devidamente paga e em caso de desistência do participante, o Circuito Internacional 

da Dança não realizará reembolso. 
- O Circuito Internacional da Dança se reserva no direito de substituir professores e convidados em caso de 

necessidade, garantindo a modalidade escolhida pelo ‘inscrito’ sem nenhum ônus ao participante. 
 

Critérios para Seleção Bolsas Tanzolymp: 

• Os participantes devem preencher a ficha de inscrição, os formulários de autorização e realizar o pagamento 
para a mostra competitiva, somente pelo site do evento. A inscrição será aceita mediante a confirmação de 
todos os dados e valores; 
 

• Os grupos devem enviar por e-mail um link com o vídeo da coreografia que pode ser YouTube ou um site que 
contenha o vídeo, juntamente com o nome da escola e o nome da coreografia para conferência com o 
formulário de inscrições;  
 

• O e-mail para envio do link é: inscricaocircuitointernacional@gmail.com; 
 

• Não serão aceitos vídeos enviados direto por e-mail ou de outra forma; 
 

• Serão aceitos inscrições e vídeos somente de grupos para qualquer modalidade (clássico, contemporâneo, 
jazz, TAP, caráter ou folclórica); 
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• A idade mínima para participar da seleção para concorrer as bolsas é de 08 (oito) anos completos. Os grupos 
que possuírem coreografias com idades mistas, devem ficar atentos a idade mínima dos participantes. Não 
serão aceitos integrantes do grupo com menos de 8 anos; 
 

• A idade máxima para a participação na seleção é de 25 (vinte e cinco) anos completos. Os grupos que 
possuírem coreografias com idades mistas, devem ficar atentos a idade limite dos participantes. Não serão 
aceitos integrantes do grupo com mais de 25 anos; 
 

• Serão aceitas inscrições para a mostra competitiva e seleção para as bolsas do Tanzoliymp até se esgotarem 
as vagas; 
 

• Não há limite de participantes para grupos, mas o mínimo são 4 (quatro) integrantes conforme disposto no 
regulamento; 
 

• Após o envio da inscrição, confirmação do pagamento e envio do link com o vídeo da coreografia, o grupo não 
pode mudar nada e nem trocar a coreografia que irá para a competição;  
 

• O tempo limite para a coreografia do grupo é de 6 minutos, conforme descrito no campo “tempo de 
apresentações”. 
 

Premiação Especial de Bolsas que não fazem parte da audição: 

Os participantes que queiram concorrer as premiações especiais das bolsas relacionadas abaixo, não precisam realizar 

audição, somente participar da mostra competitiva na modalidade GRUPO, a partir da categoria Infanto-Juvenil: 

▪ Dance Grand Prix Itália 
▪ Barcelona Dance Award 
▪ Disney 
▪ Intercâmbio Cultural Dança das Gerais 
▪ Tanz Festival de Dança - Natal 
▪ FENDAFOR 
▪ CBDD – Ceará 
▪ Festival Internacional de Danças Urbanas Becos Evolution 

 

Relatório detalhado de observações de júri 

• O Diretor da escola ou grupo de dança poderá optar em receber um Relatório Detalhado de cada coreografia 
que participou na Mostra Competitiva. Este relatório terá valor adicional de R$ 50,00. 
 

• O responsável pela escola ou grupo de dança terá até 05 (cinco) dias úteis antes do festival para solicitar por 
e-mail (circuitointernacionaldadanca@gmail.com) a confecção e envio do Relatório, que acontecerá num 
prazo de 20 (vinte) dias após a confirmação do pagamento (transferência; DOC ou TED para a Conta Corrente 
que será enviada por e-mail). 
 

• O Relatório Detalhado da coreografia será composto por uma avaliação detalhada de todos os critérios de 
avaliação dos jurados com um parecer sobre pontos de melhoria. 
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Forma de Pagamento: 

O pagamento referente à inscrição para: 

- Mostra Competitiva e não Competitiva; 
- Audição. 

 

Deverão ser feitos por meio da Plataforma Krontolle, no link que se encontra disponibilizado no site: 

www.circuitointernacionaldadanca.com  

• Os pagamentos serão realizados exclusivamente pelas opções disponibilizadas via site. 

• Os pagamentos não poderão ser feitos por depósito bancário, transferência bancária, DOC ou TED. 

• Os pagamentos devem ser no valor total das inscrições para mostra competitiva, mostra não competitiva e 
audição, não sendo aceito pagamentos parciais. 

• Não aceitaremos inscrições e pagamentos por alunos, apenas pela Escola de todos os alunos de uma única 
vez. 

 

Credenciamento: 

• O responsável de cada escola ou grupo de dança deverá se dirigir ao Balcão de Credenciamento do festival. O 
credenciamento estará aberto todos os dias de festival e deverá ser feito antes da marcação de palco de cada 
grupo participante, onde poderão receber as instruções gerais. 
 

• Os participantes deverão apresentar documento original com foto no momento do credenciamento. 
 

• Caso o grupo não faça a marcação de palco, deve-se dirigirão balcão de credenciamento antes do início do 
evento para confirmar a participação e receber orientações sobre a ordem das apresentações. 
 

• O uso da pulseira de identificação é obrigatório durante todo o festival. 
 

• O credenciamento para a audição também ocorrerá no Balcão de Credenciamento do festival citado acima, 
antes do início de cada evento. 
 

• Os participantes da audição deverão confirmar presença no balcão de credenciamento no primeiro dia de 
evento e assinar uma lista de presença antes do início da aula. 
 

• Os participantes deverão usar a pulseira de identificação para a entrada no camarim e no teatro. O acesso ao 
camarim ficará restrito ao dia de participação na Mostra Competitiva e não Competitiva nos demais dias o 
acesso será bloqueado, sendo liberado somente o acesso ao teatro.  

 

Diretor, Coordenadores ou Assistentes de Grupo: 

• Somente o Diretor ou Coordenador/Assistente inscrito da escola ou grupo de dança poderá retirar todo o 
material do grupo no Balcão de Credenciamento do evento antes do horário de marcação de palco de cada 
escola/ grupo. 
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• O Diretor terá isenção de taxa de inscrição e poderá acompanhar o grupo no ensaio de palco, apresentações 
e camarins, bom como no apoio técnico de som e luz, no momento do ensaio de palco e da apresentação. 

• O Diretor não poderá atuar como bailarino, caso o faça, deverá pagar a inscrição como bailarino e não constar 
o nome no campo Diretor. 

 

Reconhecimento de Palco:  

- O reconhecimento de palco acontecerá no dia da apresentação da escola ou grupo de dança, com horário e 
duração pré-definidos e encaminhados com antecedência por e-mail para o diretor da escola ou grupo. 

- Os horários de reconhecimento de palco de cada coreografia da escola ou grupo de dança serão divulgados 
no prazo limite de 1 (uma) semana antes da apresentação via e-mail. 

- Dimensões do palco Circuito Minas Gerais: 

o Caixa cênica - 10m (Profundidade) por 11m (largura) 
 

Comissão Julgadora: 

- Os trabalhos apresentados serão analisados por uma comissão julgadora composta por personalidades de 
expressão no meio artístico da dança, que classificarão os trabalhos com nota única. 

- Os jurados considerarão como critério de avaliação: estilo, técnica, desenhos coreográficos, figurinos e 
limpeza. 

- Os comentários e notas serão entregues ao responsável de cada grupo no dia da apresentação. 
- Serão reconhecidas com certificados as colocações de 1º, 2º e 3º lugares a todos os trabalhos seguindo os 

seguintes critérios, primários e secundários: 
 

Critérios Primários - para modalidades e categorias com mais de três competidores concorrendo a premiação seguirá 
os critérios de notas dos jurados: 
 

• 1º lugar – primeira maior nota de cada modalidade e categoria 

• 2º lugar – segunda maior nota de cada modalidade e categoria 

• 3º lugar – terceira maior nota de cada modalidade e categoria 
 

Critérios Secundários - para as modalidades e categorias com menos de três competidores concorrendo a premiação 

seguirá os critérios de notas dos jurados: 

 

• 1 º lugar – de 9,0 a 10 

• 2 º lugar – de 8,0 a 8,9 

• 3º lugar - de 7,0 a 7,9 
 

- Haverá premiação com troféus e/ou medalhas para as três maiores notas. 
- Os competidores das três maiores notas de cada modalidade/categoria serão chamados ao palco para receber 

as premiações de troféus e/ou medalhas, após as apresentações. 
- Ao corpo de jurados é facultado o direito de não premiar nenhum concorrente, caso estes não correspondam 

ao nível técnico estabelecido, assim como empatar ou desempatar de acordo com décimos de diferença entre 
um candidato e outro. A decisão da equipe de jurados é soberana e irrecorrível. 

- As premiações e indicações aos prêmios especiais serão anunciadas ao final de cada noite competitiva. Na 
noite do último dia de evento do Circuito serão divulgadas as premiações em dinheiro e Prêmios Especiais aos 
melhores trabalhos e bailarinos de todo o evento, ou seja, os participantes de cada dia, categoria e modalidade 
serão avaliados e poderão ser indicados para concorrer aos prêmios máximos do evento. 
 



 

Premiações: 

- O Circuito Internacional da Dança oferecerá certificado digital para todos os participantes do evento. 
- O Circuito Internacional da Dança oferecerá premiação de troféus ou medalhas para os ganhadores dos três 

primeiros lugares de cada categoria, por modalidade e dia de evento competitivo. 
- O Circuito Internacional da Dança oferecerá premiação especial em dinheiro e bolsas de estudos nacionais e 

internacionais para os destaques do evento.  
- A premiação especial em dinheiro é definida conforme abaixo: 

 

Premiações em dinheiro: 

• Prêmio revelação ----------------------------------------------- R$ 600,00 

• Melhor bailarino (a) ---------------------------------------------R$ 500,00 

• Melhor coreógrafo (a) ------------------------------------------ R$ 500,00 
 
Obs: O prêmio revelação poderá ser entregue para o trabalho ou participante que tenha o maior destaque de todo o 
festival. 
 

Premiações de Bolsas: 

Oferecemos bolsas de estudos em dança para cursos nas escolas “Russian Ballet Orlando”; “Orlando International 
Schoolof Dance”; “Orlando Ballet School” todos na Flórida; para o “Curso Intensivo de Verano Ballet Danceworks” 
no Chile; para o “Estudio Eliana Dimarco” na Argentina. Para os festivais “Livorno in Danza” e“Dance Grand Prix Italia” 
ambos na Itália; “Tanzolymp” na Alemanha; “Barcelona Dance Award” na Espanha e para a “Disney” nos Estados 
Unidos. Serão ofertadas também diversas bolsas de estudos no Brasil, entre elas para o curso “Intercâmbio Cultural 
Dança das Gerais”, em Belo Horizonte e Festival Internacional de Danças Urbanas Becos Evolution em Barra Bonita- 
SP. 
 

- Os premiados com bolsas ficam isentos da taxa de inscrição (integralmente ou parcialmente) nos eventos ao 
qual forem premiados e deverão seguir as regras dos organizadores dos mesmos. 

- Os prêmios especiais serão oferecidos indistintamente para bailarinos, coreógrafos e diretores, de acordo com 
o mérito julgado pelos jurados e/ou responsáveis pela oferta das bolsas. 

- Para avaliação do “Melhor coreógrafo” serão consideradas remontagens ou criação. 
- Se houver empate o prêmio em dinheiro será dividido. 
- Haverá divulgação diária no evento dos indicados aos prêmios especiais. 
- A distribuição das bolsas de estudos internacionais depende do perfil de cada grupo ou bailarino solista assim 

o evento não se obriga a premiar todas as bolsas em todos os eventos. 
 

Registro de Imagens e Documentos: 

- ATENÇÃO! Não será permitido FILMAR OU FOTOGRAFAR as apresentações ou audição. 
 

- O Evento será registrado por profissionais credenciados pelo Circuito Internacional da Dança e os vídeos e 
fotos estarão disponíveis para compra no stand situado no saguão do Teatro, devidamente identificado. 
 

- Os vídeos seguirão os critérios de filmagem válidos para a seleção em outros festivais que solicitam envio de 
material, dessa forma, será uma ótima opção para as escolas que precisarem. 

 

Disposições Gerais: 

- Apresentações: O início das apresentações acontecerá em horários definidos de acordo com o número de inscritos 

e terão previsão de término às 22h. 



 
Divulgaremos os horários após o término das inscrições ou em até uma semana de antecedência. Dessa forma, 

cumpriremos os horários sem atrasos ou mudanças de última hora. 

- Considerações Gerais para as Apresentações: Cada participante ou grupo deverá chegar impreterivelmente uma 

hora antes do horário de sua apresentação e dirigir-se ao camarim para troca dos figurinos. No momento da 

apresentação, o apoio técnico do grupo deverá estar presente junto ao controle de som e luz. Sua ausência implicará 

na eliminação do grupo.  

Caberá à comissão organizadora definir o horário das apresentações, a ser divulgado antecipadamente. 

Os responsáveis da escola ou grupo deverão manter contato com os coordenadores de palco para controle de entrada 

e saída de cena, assim como distribuição de camarins.  

- Uso de Imagem: As imagens dos solistas, grupos participantes e grupos convidados do evento poderão ser utilizadas 

a critério da coordenação do Circuito para a divulgação de seus eventos por tempo indeterminado. 

- Uso Camarins: Os camarins deverão ser desocupados logo após as apresentações, de modo a serem ocupados de 

imediato pelo grupo seguinte na noite de competição. Pedimos a gentileza dos participantes de não transitar com 

figurinos fora do local de apresentação. 

- Segurança: A organização do festival não se responsabilizará por figurinos, objetos pessoais e de valor extraviados 

nos locais de ensaios, apresentações e cursos.A comissão organizadora não se responsabilizará por perdas de objetos 

e valores nas dependências do teatro ou por problemas médicos que possam ocorrer com os participantes durante o 

evento. 

- Feira de Artigos de Dança: Haverá uma feira de produtos de dança a preços especiais para os participantes. 

- Ingressos Noite Competitiva: Os convites podem ser adquiridos somente na bilheteria do teatro no dia do evento. A 

bilheteria abrirá2h antes de cada apresentação e o pagamento será somente em espécie (dinheiro). 

• R$ 40,00 - entrada inteira; 

• R$ 20,00 - meia-entrada (para todos os casos classificados por lei e com a devida comprovação). 
 
Para meia-entrada, é obrigatória a apresentação de carteirinha com foto ou comprovante, na entrada do Teatro. Caso 

esteja sem esta, será necessário o complemento do valor do ingresso, na bilheteria.  

Os participantes inscritos na mostra competitiva terão passe livre para o Teatro mediante apresentação da pulseira 

de participação. 

Chamamos a atenção para o cumprimento do prazo estabelecido para confirmação da inscrição e entrega da 

documentação completa de todos os participantes. O não cumprimento poderá acarretar na invalidação da inscrição. 

Os casos omissos ao regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Circuito Internacional da Dança e não caberá 

recurso judicial sobre os artigos deste regulamento. 

Este regulamento poderá sofrer alterações sem aviso prévio. 

ATENÇÃO: confira abaixo os documentos que precisarão ser devidamente preenchidos, assinados e reenviados para 
equipe do festival: 



 

• Autorização Participação Menores de 18 anos; 

• Autorização Uso de Imagem; 

• Autorização Uso de Imagem para Menor; 

• Liberação do Uso de Coreografia. 
 

Contatos: 

Site: www.circuitointernacionaldadanca.com 

E-mail: circuitointernacionaldadanca@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/circuitointernacionaldadanca 

Instagran: @circuitointernacionaldadanca 

Belo Horizonte WhatsApp: Lidiane Mambrini – (31) 9.8608-1831 

São Paulo WhatsApp: Patricia Spadaccia – (19) 9.9604-1538 
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