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18 a 21/03/2021 

Regulamento 
A T I V I D A D E S  

MOSTRA COMPETITIVA  

Mostra competitiva de dança em que bailarinos(as) enviam vídeos de trabalhos artísticos seus já apresentados 
em qualquer que seja o espaço, podendo ser em palco, em casa ou espaços alternativos. 

GRAND PRIX FAC 

Prêmio especial em que bailarinos concorrem com uma Variação de Repertório, um Solo Livre e uma Master 
Class avaliativa, podendo obter colocações entre os TOP 12, TOP 3  ou Grand Prix FAC. 

SEMINÁRIO FAC 

Uma nova forma de capacitação oferecida pelo FAC Summer, um dos pontos altos que proporciona 
aprendizado, networking e capacitação para bailarinos, professores e aspirantes a professores, na área da 
dança em geral. Teremos os jurados do FAC Summer e outros convidados especiais, abordando temas 
diferentes e especialmente pensados para esta edição.  

M O S T R A  C O M P E T I T I V A  

GÊNEROS 

→ Clássico de Repertório  
Trechos de balés consagrados até o século XIX (Não são permitidos balés do século XX por motivo de 
direitos autorais). 

→ Clássico Livre/Neoclássico 
Coreografias de Ballet clássico podendo usar elementos variados, porém sem sair do contexto do Ballet, 
criadas para o nível e condições técnicas e artísticas dos candidatos. 

→ Contemporâneo/Moderno 
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos que sigam a técnica de dança contemporânea ou também as 
linhas das escolas de Dança Moderna como Graham, Limón, Cunningham, etc. 

→ Jazz/Musical  
Poderão ser inscritos trabalhos que utilizem técnicas e linhas dos vários estilos de Jazz e/ou Musical. 

→ Estilo Livre  
Poderão se inscrever trabalhos em que haja uma mescla de técnicas e estilos.  
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MODALIDADES 

→ Clássico de Repertório 
Variação Feminina  ....................  tempo da obra 
Variação Masculina  ...................  tempo da obra 
Duo  ...........................................  tempo da obra 
Pas de Deux  ...............................  tempo da obra 
Grand Pas de Deux  ....................  tempo da obra 
Pas de Trois  ...............................  tempo da obra 
Conjunto  ...................................  tempo da obra 

→ Demais Gêneros 
Solo Feminino  .............................  até 3 minutos 
Solo Masculino  ............................  até 3 minutos 
Duo  .............................................  até 4 minutos 
Trio  ..............................................  até 4 minutos 
Conjunto  .....................................  até 5 minutos 

 
 

CATEGORIAS  

→ Pré   ............................................    (7 a 10 anos) 

→ Junior  ........................................  (11 a 14 anos) 

→ Sênior  .....................................  (15 anos acima) 

ATENÇÃO: Será considerada a idade do(a) bailarino(a) no dia 21/03/2021 - último dia do festival. Por exemplo: no 
vídeo enviado, gravado no ano de 2018, o(a) bailarino(a) estava com 13 anos e atualmente tem 15. Esta coreografia 
concorre na categoria Sênior (15 anos acima).  Sugerimos que o bailarino(a) envie vídeos o mais aproximado possível 
da sua idade atual. 

OBSERVAÇÕES  

→ Os(as) bailarinos(as) poderão se inscrever em diferentes gêneros e modalidades. 

→ Fica proibida a apresentação de nus, desclassificando o vídeo que infringir a regra. 

→ As imagens dos participantes do evento poderão ser utilizadas a critério da direção e coordenação do FAC 
para a divulgação de seus eventos por tempo indeterminado. A autorização de uso de imagens será feita 
pelo responsável pelas inscrições no ato da inscrição dos bailarinos. 

PREMIAÇÕES  

→ Todos os trabalhos que atingirem as notas descritas abaixo serão premiados com troféu digital: 
1º lugar - 9,0 a 10,0 
2º lugar - 8,0 a 8,9 
3º lugar - 7,0 a 7,9 

Obs.: O trabalho que obtiver a maior nota em cada colocação será considerado destaque. 

PREMIAÇÕES ESPECIAIS  

O FAC Summer oferece bolsas de estudos e isenções para e eventos parceiros aos premiados especiais. 

Os valores das premiações especiais serão pagos por meio de transferência bancária na conta indicada pelo 
responsável pelas inscrições em até 30 dias após o término do Festival.   

→ Melhor Bailarina (solo ou variação) 

• R$ 200,00 (duzentos reais) 

• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação na próxima edição do FAC Festival de Dança 

• Isenção na taxa de inscrição de um workshop na próxima edição do FAC Festival de Dança 

Determinará as categorias duo, trio e 
conjunto a média aritmética das idades 

(somar todas e dividir pelo número de participantes) 
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→ Melhor Bailarino (solo ou variação) 
• R$ 200,00 (duzentos reais) 

• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação na próxima edição do FAC Festival de Dança 

• Isenção na taxa de inscrição de um workshop na próxima edição do FAC Festival de Dança 

→ Melhor Duo, Pas de Deux ou Grand Pas de Deux 
• R$ 200,00 (duzentos reais) 

• Isenção na taxa de inscrição de um duo ou pas de deux na próxima edição do FAC Festival de Dança 

• Isenção na taxa de inscrição de um workshop na próxima edição do FAC Festival de Dança para cada 
bailarino(a) 

→ Melhor Trio ou Pas de Trois 
• R$ 300,00 (trezentos reais) 

• Isenção na taxa de inscrição de um trio ou o pas de trois na próxima edição do FAC Festival de Dança 

• Isenção na taxa de inscrição de um workshop na próxima edição do FAC Festival de Dança para cada 
bailarino(a) 

→ Melhor Conjunto 
• R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

• Convite para apresentação como conjunto convidado na próxima edição do FAC Festival de Dança 

• Isenção na taxa de inscrição de um conjunto na próxima edição do FAC Festival de Dança 

→ Coreógrafo Destaque 
• R$ 200,00 (duzentos reais) 

• Isenção na taxa de inscrição de uma capacitação na próxima edição do FAC Festival de Dança 

→ Remontador Destaque 
• R$ 200,00 (duzentos reais) 

• Isenção na taxa de inscrição de uma capacitação na próxima edição do FAC Festival de Dança 

→ Bolsas e Oportunidades confirmados: 
• American Academy of Ballet - AAB (New York) 

• Summer Program do Miami City Ballet School (Miami) 

• Summer Brazil – 2022 (Rio de Janeiro/RJ) 

• Mentoria exclusiva de Gestão em Dança com Marcela Benvegnu (Online) 

→ Festivais de Dança Parceiros confirmados: 
• Festival "Livorno In Danza" - 2021 (Itália) 

• FAC Festival de Dança (Campina Grande/PB) 

• Festival Dicléa Souza (Pelotas/RS) 

• Pan American Dance (Paulínia/SP) 

• Fendafor (Fortaleza/CE) 

• Tanz Festival de Dança (Parnamirim/RN) 

• Timon em Dança (Timon/MA) 

Aguardamos a confirmação de novas parcerias de bolsas, oportunidades e isenções em festivais parceiros. 

ENVIO DOS VÍDEOS  

→ O link do vídeo deverá ser informado no campo do formulário no ato da inscrição. 

→ Serão aceitos links do Instagram, Youtube, Facebook, Google Drive, dentre outros, desde que esteja no 
modo público para que os jurados e equipe técnica tenham acesso. É de total e irrestrita responsabilidade 
do participante o livre acesso dos jurados e equipe técnica do FAC Summer aos vídeos inscritos, podendo 
acarretar desclassificação. 

→ ATENÇÃO: não será possível substituir o link do vídeo enviado no ato da inscrição.  
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INVESTIMENTO 

→ Variação / Solo  .........................................................................................................   R$80,00 (oitenta reais) 

→ Pas de Deux / Grand Pas de Deux / Duo  ........................................................  R$120,00 (cento e vinte reais) 

→ Pas de Trois / Trio  ..................................................................................  R$150,00 (cento e cinquenta reais) 

→ Conjunto (a partir de quatro integrantes) ...........................................................   R$200,00 (duzentos reais) 

COMISSÃO JULGADORA  

→ Os vídeos inscritos na Mostra Competitiva serão avaliados por uma comissão julgadora composta por 
personalidades de expressão no meio artístico da dança, que pontuarão os trabalhos com notas de 5,0 a 
10,0.  

→ A média das notas dos jurados da banca determinará a nota final de cada trabalho.  

→ Os comentários e notas serão enviados via e-mail ao responsável pelas inscrições em data posterior ao 
festival. 

→ 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.  

→ A decisão da banca de jurados é soberana e irrecorrível. 

G R A N D  P R I X  
A avaliação do Grand Prix FAC Summer será realizada em três etapas, com ordem a ser definida 
posteriormente: 

→ Variação de Repertório  .........................................................................................................   tempo da obra 

→ Solo Livre (gênero de dança à escolha do(a) bailarino(a))  .......................................................  até 3 minutos 

→ Master Class Avaliativa  ......................................................................................................  1h30 de duração 

CATEGORIAS  

→ Junior  .......................................................................................................................................  (10 a 14 anos) 

→ Sênior  ................................................................................................................................. .. (15 anos acima) 

ATENÇÃO: Será considerada a idade do(a) bailarino(a) no dia 21/03/2021 - último dia do festival. Por exemplo: no 
vídeo enviado, gravado no ano de 2018, o(a) bailarino(a) estava com 13 anos e atualmente tem 15. Esta coreografia 
concorre na categoria Sênior (15 anos acima).  Sugerimos que o bailarino(a) envie vídeos o mais aproximado possível 
da sua idade atual. 

PREMIAÇÕES  

→ TOP 12  
• Troféu Digital FAC Summer 

• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação na próxima edição do FAC Festival de Dança 

→ TOP 3  
• Troféu Digital FAC Summer 

• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação na próxima edição do FAC Festival de Dança 

• Summer American Academy of Ballet - AAB (New York) 

→ GRAND PRIX 
• Troféu Digital FAC Summer 

• R$ 500,00 (quinhentos reais) 

• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação na próxima edição do FAC Festival de Dança 

• American Academy of Ballet - AAB (New York) 

• Summer Program do Miami City Ballet School (Miami) 
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ENVIO DOS VÍDEOS  

→ O link do vídeo deverá ser informado no campo do formulário no ato da inscrição. 

→ Serão aceitos links do Instagram, Youtube, Facebook, Google Drive, dentre outros, desde que esteja no 
modo público para que os jurados e equipe técnica tenham acesso. É de total e irrestrita responsabilidade 
do participante o livre acesso dos jurados e equipe técnica do FAC Summer aos vídeos inscritos, podendo 
acarretar desclassificação. 

→ ATENÇÃO: não será possível substituir o link do vídeo enviado no ato da inscrição.  

INVESTIMENTO 

→ Variação de Repertório + Solo Livre + Master Class  ..........................  R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

COMISSÃO JULGADORA  

→ Os vídeos inscritos no Grand Prix FAC Summer serão avaliados por uma comissão julgadora composta por 
personalidades de expressão no meio artístico da dança.  

→ O critério de avaliação do TOP 12, TOP 3 e o GRAND PRIX não será determinado por nota, mas sim por 
deliberação da comissão julgadora. 

→ A decisão da banca de jurados é soberana e irrecorrível. 

S E M I N Á R I O  
→ Cinco workshops 100% online com duração total de 7h30 de aulas. 

• Pacote Workshops ...........................................................................  179,00 (cento e setenta e nove reais) 

• Aulas Avulsas  ......................................................................................................   50,00 (cinquenta reais) 

→  Cinco cursos 100% online com duração total de 10h de aulas. 

• Pacote Cursos  ...........................................................................  298,00 (duzentos e noventa e oito reais) 

• Aulas Avulsas  .........................  valores variam de 70,00 (setenta reais) a 140,00 (cento e quarenta reais) 

→ Certificado digital para os inscritos que comparecerem às aulas. 

→ O FAC Summer se reserva no direito de substituir professores e convidados em caso de necessidade de 
força maior.  

O B S E R V A Ç Õ E S  
→ Fica proibida a apresentação de nus, desclassificando o vídeo que infringir a regra. 

→ As imagens dos participantes do evento poderão ser utilizadas a critério da direção e coordenação do FAC 
para a divulgação de seus eventos por tempo indeterminado. A autorização de uso de imagens será feita 
pelo responsável pelas inscrições no ato da inscrição dos bailarinos. 

→ O FAC Summer entende que as coreografias inscritas na Mostra Competitiva e no Grand Prix já estão 
autorizadas pelos coreógrafos, não cabendo ao FAC Summer e sua equipe responder em juízo por eventuais 
processos por plágio ou uso indevido de coreografias de outrem.  

T R A N S M I S S Ã O  
→ Há vídeos que, por motivo de direitos autorais, podem não ser transmitidos pelo Youtube, o que foge ao 

controle do Festival. 

→ A transmissão ou não dos vídeos não interfere na nota ou na avaliação dos jurados, uma vez que estes 
recebem os vídeos assim que enviados através da plataforma Dança Digital. 
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I N S C R I Ç Õ E S  
→ Inscrições e pagamentos: https://dancadigital.com/facsummer 

→ Período de inscrições: 01/12/20 a 21/02/21 

→ Formas de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito (vencimento) e cartão de crédito parcelado (com 
juros) exclusivamente na plataforma Dança Digital. 

→ A inscrição só terá validade mediante pagamento realizado e validado. 

→ O FAC Summer reserva-se no direito de encerrar as inscrições antes do prazo estipulado (21/02/21) caso 
atinja o número máximo de coreografias. 

→ Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência por parte do participante o FAC 
Summer não realizará reembolso. 

→ Em caso de cancelamento por parte do festival, haverá reembolso do valor da inscrição menos taxa 
administrativa. 

→ É de total e irrestrita responsabilidade do Responsável pelas Inscrições a veracidade dos dados informados 
no ato da inscrição dos bailarinos e das coreografias, não cabendo ao FAC Summer e sua equipe responder 
em juízo por eventuais processos. 

 

 
 

OS CASOS OMISSOS AO REGULAMENTO SERÃO RESOLVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.  

NÃO CABERÁ RECURSO JUDICIAL SOBRE OS ARTIGOS DESTE REGULAMENTO. 

 

 

 

 

 

Siga o FAC Festival de Dança nas redes sociais e acompanhe as novidades do FAC Summer! 
 

@facfestival /festivalfac /facfestivaldedanca 
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