
 
 

O Núcleo de Dança Nylson Torres promove a 6ª Edição do Festival on-line “Sete, Oito - Art At 

Home2021’, com intuito de promover a competição entre os mais diversos grupos e bailarinos 

independentes, e incentivar a continuidade da formação dos participantes através de prêmios em dinheiro, 

vouchers, brindes, bolsas de estudos e isenções em festivais virtuais e presenciais que acontecerão pelo 

Brasil. 

 

REGULAMENTO 

  

1. Mostra competitiva de SOLOS, VARIAÇÕES, PAS-DE-DEUX, GRAND PAS-DE-DEUX, DUOS, 

TRIOS E CONJUNTOS.  
 

1.1. Os Solos: Poderão participar os solos de todos estilos disponíveis no festival, gravados em casa, em 

sala de aula, ou já gravados anteriormente em palco. Na inscrição, os participantes devem escolher a 

modalidade de acordo com o ambiente/cenário da gravação: 

SOLO HOME: solos e variações gravados em casa,  

SOLO PALCO: solos e variações gravados em sala de aula ou palco. 

Assim, são duas modalidades de solos para cada Gênero de Dança e categoria.  

 

1.2. O Duo: Poderão participar os duos de todos os estilos disponíveis no festival, nas seguintes 

modalidades, que devem ser indicadas na inscrição: 

DUO: duos gravados no palco, em casa ou em sala de aula, com a presença dos bailarinos no 

mesmo ambiente,  

DUO VIRTUAL EDITADO: duo onde 2 bailarinos poderão gravar o vídeo separadamente e 

depois juntar em uma edição, criando o duo virtual editado.  

Assim, são duas modalidades de duo para cada Gênero de Dança e categoria.  

 

Obs: explicaremos com mais detalhes através de vídeo no Instagram do nosso festival @festivalseteoito. 

 

1.3. TRIOS E CONJUNTOS: Poderão participar vídeos gravados em casa, no palco ou em sala de aula, 

concorrendo todos entre si, de acordo com o Gênero de Dança e a categoria. 

 

 

  



AS CATEGORIAS  

 

2. Os trabalhos poderão ser apresentados nas categorias: Mini Baby, Baby, Pré, Infantil, Adulto, 

Avançado e Idades referentes a cada categoria da mostra competitiva: 

 
  

MINI BABY 4 a 5 anos 

BABY                                 6 a 8 anos  
  

PRÉ                                9 a 11 anos 
  

INFANTIL                               12 a 14 anos 
  

ADULTO                               15 a 17 anos  
 / 

AVANÇADO                            Acima de 18 anos 
  

 
 

GÊNEROS DE DANÇAS 

3.  Os trabalhos inscritos devem se enquadrar em um dos seguintes estilos 

 Clássico de Repertório, 

 Clássico Livre,  

 Neoclássico,  

 Jazz,  

 Dança Contemporâneo,  

 Estilo Livre,  

 Danças Urbanas,  

 Sapateado  

 Danças Populares 

 

INSCRIÇÕES 

4. as inscrições serão realizadas através da plataforma Dança Digital. 

4.1 As inscrições estarão abertas no www.dancadigital.com/festivalseteoito,  período de 10/06/2021 

a 23/07/2021. 

 

4.2 Na plataforma, o candidato deverá efetuar seu cadastro, informando seus dados pessoais, e as 

informações sobre a coreografia com a qual competirá (Nome da coreografia, Coreógrafo, 

Escola/CIA, Modalidade, Categoria e Gênero de Dança) e o link para acesso ao vídeo da sua 

apresentação.  

 

4.3 Os vídeos deverão ser postados até o prazo final das inscrições, através de qualquer plataforma 

de stream (IGTV do Instagram, Youtube, Facebook, GoogleDrive, etc.), indicando nome do 

bailarino (a), idade, nome da coreografia, nome do coreógrafo (a), nome da escola. Deve 

também marcar e seguir o perfil do @festivalseteoito, e a hashtag #ARTatHOME2021.  

(ATENÇÃO, O LINK DEVE ESTAR ABERTO PARA TODOS TEREM ACESSO), 

 Se desejar, podem ser inseridas outras informações e hashtags e perfis na postagem, que ajudem 

a impulsioná-la, e atribuir créditos pelo trabalho. 

 

 

http://www.dancadigital.com/festivalseteoit


  

RESULTADO 

 

5. O resultado será divulgado no 07 e 08 de agosto, através de Live no Youtube do nosso festival 

@festivalseteoito. 

 

5.1. Todos os comentários e as notas dos jurados, serão enviadas em até 10 dias úteis após o anúncio dos 

resultados, via whatsapp ou email para o responsável pela inscrição do participante. 

 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO  

 

6. Os vídeos enviados serão analisados por uma comissão julgadora composta por personalidades de 

expressão nos meios artísticos da dança nacional e classificará os vídeos com uma única nota, formada 

pela média aritmética das avaliações de cada membro da comissão. 

 

6.1. Os critérios de avaliação para as coreografias já gravadas anteriormente, serão baseadas em 

avaliações comum de festival presencial (desempenho técnico, artístico, figurino, coerência da 

movimentação coreográfica com o Gênero de Dança); 

 

6.2. Os critérios de avaliação para as coreografias criadas/gravadas em casa serão técnica criatividade e 

utilização do espaço; 

 

6.3. As 03 (três) maiores indicarão os 1°s, 2°s e 3°s lugares em cada modalidade, obedecendo-se a 

indicação de gênero e categoria; 

 

5.4. Não caberá recurso quanto aos resultados apresentados pela comissão julgadora que é soberana em 

suas decisões; 

 

5.5. Em caso de empate de notas serão consideradas as duas casas decimais; 

 

5.6. Serão dispostas as colocações de acordo com as médias, das mais altas para as mais baixas, sujeitas 

ainda aos seguintes parâmetros. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
 

Boleto Bancário, cartão de crédito à vista ou parcelado em até 12 vezes.  
(Obs: parcelamento no cartão com juros da operadora) 

 

INVESTIMENTO 
 

MODALIDADES 1º LOTE 

(de 10/06 a 30/06/2021) 
2º LOTE 

(de 01/07 a 25/07/2021) 

SOLOS E VARIAÇÕES R$ 80,00 R$ 100,00 

DUO; DUO VIRTUAL, PAS DE DEUX E 

GRAND PAS DE DEUX VARIAÇÕES 
R$ 130,00 R$ 150,00 

TRIOS R$ 150,00 R$ 180,00 

1° LUGAR DE 9.0 a 10.0 
  

2° LUGAR DE 8.0 a 8.9 
  

3° LUGAR DE 7.0 a 7.9 
  



CONJUNTO  R$ 180,00 R$ 210,00 
 

TEMPO DE APRESENTAÇÔES 

 

   SOLOS      2min 30 seg   
 

   DUOS     3 minutos  
 

   TRIOS     3min 30 seg  
 

 CONJUNTOS (A PARTIR DE 4 BAILARINOS)  5 minutos  
 

 VARIAÇÕES DE REPERTÓRIO, PÁS DE DEUX E GRAND  TEMPO DA OBRA  
 

   PÁS DE DEUX       
 

 

 
PREMIAÇÕES TRADICIONAL 

 

7. Certificado Digital + Medalha Digital para 1°, 2° e 3° lugar em variações, solos, duos, trios, Pas de 

Deux e Grand Pas de Deux e Conjuntos. 

 

PREMIAÇÕES ESPECIAIS 

  
-Certificado Digital + Medalha digital + Artigo de dança + isenção de inscrição para a 7ª edição do 

festival Sete Oito, para a melhor bailarina e bailarino do festival da categoria MINI BABY. 

 

- Certificado Digital + Medalha digital + Artigo de dança + isenção de inscrição na 7ª edição do festival 

Sete Oito, para a melhor bailarina e bailarino do festival da categoria BABY. 

  
- Certificado Digital + Medalha digital + Artigo de dança + isenção de inscrição e bolsa para 1 curso na 

7ª edição do festival Sete Oito, para a melhor bailarina e bailarino da categoria PRÉ. 

 

- Certificado Digital + Medalha digital + R$100,00 + bolsa para 1 curso na 7ª edição do festival Sete 

Oito, para a melhor bailarina e bailarino da categoria INFANTIL. 

  
- Certificado Digital + Medalha digital + 200,00 + bolsa para 1 curso na 7ª edição do festival Sete Oito, 

para o melhor bailarina e bailarino do festival na categoria ADULTO. 

  
- Certificado Digital + Medalha digital + 200,00 + bolsa para 1 curso na 7ª edição do festival Sete Oito, 

para o melhor bailarina e bailarino do festival na categoria AVANÇADO. 

 

- Certificado Digital + Troféu físico + bolsa para 1 curso na 7ª edição do festival Sete Oito para melhor 

coreógrafo de todo festival.  
 

- Certificado Digital + 300,00 + bolsa para 1 curso na 7ª edição do festival Sete Oito para o melhor vídeo 

feito em casa. 

 

- Certificado Digital + Troféu físico + isenção de inscrição e bolsa para 1 curso na 7ª edição do festival 

Sete Oito, para Bailarina e Bailarino Revelação do Festival. 

 

- Certificado Digital + troféu físico + 200,00 + Bolsa de estudo integral na escola de Dança Petite Danse 

–RJ para Melhor Bailarina e Bailarino do Festival 
 
- Certificado Digital + troféu físico especial para a Escola/Companhia com maior número de coreografias 

inscritas 

 

- Certificado Digital + troféu físico especial para a Escola/Companhia com maior número de premiações 



 
 
Observações: 

1. Caso haja mais de 1 premiado por categoria, o prêmio será dividido pelos vencedores. 
2. O Certificado Digital é a arte com qualidade para impressão em tamanho A4, que deve ser 

preenchido pelo participante com as informações das coreografias premiadas 
3. A Medalha Digital é a arte para postagem nas redes sociais, que deve ser preenchida pelo 

participante com as informações das coreografias premiadas.  
  
CONTATOS: 

Instagram: @festivalseteoito   
Whatsapp: (84) 98741-1796 (Nylson Torres) 
 


