
 
 

MURIALDO IN DANCE - 2019 

2º Festival Estudantil de Dança das Escolas 
 
 

REGULAMENTO 
Do Objetivo 

01) Murialdo In Dance – 2° Festival Estudantil de Dança da Educação Básica é uma realização do Colégio Murialdo 
Porto Alegre, por intermédio de seu Núcleo Cultural. A sede instituída para o Festival, que será realizado em 13 de 
setembro de 2019, será o Teatro do Colégio Murialdo, localizado na Rua Vidal de Negreiros, 417, Bairro São José 
– CEP 91520480 - Porto Alegre RS. 
 
02) Murialdo In Dance objetiva estimular entre os estudantes da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I e do 
Ensino Fundamental II ao Ensino Médio a paixão pela Dança e a Arte em movimento. 
 
Das Inscrições 
 
03) Poderão participar do Festival, montagens coreográficas de até 4 minutos, com até 12 participantes por 
coreografia, geradas em Escolas Públicas e Particulares, com alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 
I e Ensino Fundamental II ao Ensino Médio ou Escolas de Danças com alunos matriculados nos mesmos segmentos. 
Sem restrição de números de montagens, as Escolas poderão inscrever trabalhos nas seguintes Modalidades: 
• Ballet Livre / Repertório, Clássico e Neoclássico: Obras ou fragmentos de obras, remontadas ou criadas, desde 
que obedeça a estrutura coreográfica do Ballet.  
• Dança Contemporânea: Coreografias criadas partindo de pesquisas, métodos e linhas de movimento que 
caracterizem a pós-modernidade na dança. 
• Danças Urbanas: Coreografias estruturadas sobre todos os estilos de dança de rua. 
• Estilo Livre: Coreografias que misturem técnicas e estilos ou compostas sem técnica definida, que denotem 
originalidade e busquem a inovação.  
• Jazz: Coreografia estruturada sobre qualquer tendência do jazz dance e musicais. 
• Folclore: Representações folclóricas de todas as regiões brasileiras e de outros países em coreografias originais 
e/ou estilizadas.  
• Dança de Salão: coreografias referentes à dança de salão, entre elas: o forró, o samba de gafieira, o bolero, o 
tango, o zouk, a salsa, etc.  
 
04) As inscrições deverão ser realizadas até às 17h do dia de 30 de Agosto de 2019, através de: 
I – Envio da ficha de inscrição (anexo I) para o e-mail murialdoindance.poa@murialdo.com.br; 
II – Envio de vídeo com prévia da montagem coreográfica a ser apresentada no Festival. Pode ser gravação de 
ensaio. 
III – Efetuar pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 por coreografia, no Colégio Murialdo Porto Alegre; 
IV – Entrega das autorizações de cada participante, na recepção do colégio até a data limite da inscrição. 
Observação: Na data da apresentação serão necessárias as autorizações dos pais de todos os participantes do 
grupo, providência a ser cumprida pela Escola proponente. A falta da autorização ensejará a desclassificação da 
apresentação do grupo no Festival. 
 
05) A todos os grupos selecionados será destinado um dia e horário pré-estabelecido para o ensaio geral com 
marcação de palco/som/luz/cenário. 
 
06) Somente serão aceitas inscrições em nome de Escolas oficiais - públicas ou particulares – de alunos da 
Educação Infantil ao Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II ao Ensino Médio ou Escolas de Danças com 
alunos matriculados nos mesmos segmentos. Os participantes das montagens deverão ser alunos regularmente 
matriculados nas Escolas proponentes das inscrições. A qualquer momento poderá ser cancelada a inscrição da 
montagem que não atender a todas as exigências estabelecidas. 
 
07) Não serão aceitas sob nenhuma possibilidade, inscrições após o dia 30 de agosto de 2019. Não serão 
devolvidas taxas de inscrição no Festival enviadas equivocadamente ou em virtude de desistência. 



 
 

 
08) Todo o material recebido para inscrição não será devolvido, passando a fazer parte do acervo do Festival. Todos 
os participantes do evento comprometem-se a ceder as imagens para a utilização na promoção e divulgação do 
evento nesta e em outras edições. 
 
Da Seleção 
 
09) A seleção das coreografias que participarão do Festival será efetuada por comissão selecionadora 
especificamente convidada pelo Colégio Murialdo – Unidade Porto Alegre, para a função e constituída em número 
ímpar, por técnicos e artistas. 
 
10) A divulgação das coreografias selecionadas será feita no dia 02 de setembro de 2019. A comunicação oficial 
aos selecionados será realizada via site e mural do Colégio Murialdo – Unidade Porto Alegre. 
 
11) Os grupos deverão se apresentar à organização do Festival, no Teatro, com 2 horas de antecedência ao dia e 
horário indicado para as apresentações da coreografia selecionada. 
 
12) Cada montagem selecionada será apresentada no dia 13 de setembro de 2019, conforme escala estabelecida 
pela Comissão Organizadora e previamente comunicada. 
 
Da Premiação 
 
13) O Murialdo In Dance, irá divulgar e premiar na mesma noite as melhores distinções apresentadas no palco do 
Festival. 
 
14) A Comissão Julgadora do Festival será composta por profissionais da área da Dança, selecionados e 
convidados pelo Colégio Murialdo - Unidade Porto Alegre para a função. Os jurados não terão qualquer vínculo com 
qualquer Escola concorrente. O presidente do júri será indicado pela Comissão Organizadora do Festival. 
 
15) Ao Júri competirá: 
- Escolher e indicar a melhor distinção dentro das Modalidades previstas, considerando o processo de trabalho e o 
produto final apresentado ao público. 
- A decisão do júri é soberana e irrecorrível. O voto do presidente da comissão julgadora será decisivo em caso de 
qualquer empate. 
 
16) Os selecionados como melhores pelo júri receberão as seguintes distinções: 
• Melhor Coreografia – Ed. Infantil ao Ensino Fundamental I – Ensino Fundamental II ao Ensino Médio 
• Melhor Bailarino (a) – Ed. Infantil ao Ensino Fundamental I – Ensino Fundamental II ao Ensino Médio 
• Melhor Cenografia – Ed. Infantil ao Ensino Fundamental I – Ensino Fundamental II ao Ensino Médio 
• Melhor Figurino – Ed. Infantil ao Ensino Fundamental I – Ensino Fundamental II ao Ensino Médio 
 
- Como premiação terá para cada participante um Certificado. Para cada Escola participante um Certificado 
emoldurado. Troféu para os primeiros colocados por categorias e faixas etárias (Infantil e Juvenil) e troféu para o 
Melhor Espetáculo geral, selecionado pelo voto popular. 
 
 
Das Apresentações 
 
17) Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos, bem como instrumentos musicais de fácil remoção que 
ficará a cargo dos participantes. 
 
18) A confecção dos ingressos e cartazes será de responsabilidade do Núcleo Cultural do Colégio Murialdo – 
Unidade Porto Alegre e distribuídos entre os participantes. Sendo um número equivalente às montagens 
coreográficas para cortesia e os demais com um custo de R$10,00, para cobrir eventuais custos operacionais do 
Festival. 
 



 
 

19) Caberá ao grupo participante, as responsabilidades de produção, montagem, apresentação e desmontagem da 
coreografia no tempo estipulado pela organização do Festival de até 7minutos, conforme o número de 
apresentações, (esta informação será divulgada previamente), o fornecimento de material técnico e cênico 
disponível à apresentação, bem como a disponibilização de técnicos de som e luz. Fica à disposição a infraestrutura 
de luz e som do Teatro do Colégio Murialdo - Unidade Porto Alegre, para acompanhar a operação dos equipamentos 
e produção geral das apresentações. 
 
20) Os espetáculos serão apresentados no dia e horário definidos pela organização aos grupos. Quaisquer 
exceções deverão ser submetidas à organização, que também deliberará sobre eventuais problemas técnicos. 
 
21) O acesso do público à plateia será impreterivelmente, 30 minutos antes do horário marcado ou seja às 
19h30min., para o início do espetáculo às 20h.  
 
22) A organização definirá a ordem de apresentação dos grupos selecionados, desde o início até o encerramento 
do evento e enviada até dois dias antes, através do contato de cada responsável, a organização respeitará a faixa 
etária e as dificuldades cênicas. 
 
Das Responsabilidades 
 
23) A organização do Festival, nem o Colégio Murialdo – Unidade Porto Alegre se responsabiliza por quaisquer 
despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos grupos participantes.  
 
24) As Escolas serão as únicas responsáveis em relação a direitos autorais.  
 
25) Cada grupo, após a sua apresentação no Festival deverá retirar imediatamente, do recinto todo o seu material 
utilizado na montagem. A organização não se responsabilizará em nenhum caso, pelos materiais pertencentes aos 
grupos ou membros participantes, bem como acidentes que venham a ocorrer com os bailarinos nas dependências 
do Festival. 
 
Das Disposições Gerais 
 
26) Serão punidos, sob pena de desclassificação, aqueles:  que não apresentarem bailarinos dentro dos princípios 
dos bons costumes, da ética e da moral, adereços ou efeitos que possam sujar o palco, ou danificá-lo. Bailarinos, 
professores, coreógrafos, integrantes (responsáveis ou acompanhantes) que portarem substâncias psicoativas ou 
que de alguma maneira desrespeitem qualquer membro da Comissão Organizadora ou participante de outras 
Escolas, demonstrando atitudes em desacordo com o regulamento do Festival, pois, declaram-se cientes dos dados 
constantes neste, no ato da inscrição. 
 
27) O grupo será penalizado com a perda de um ponto em sua nota total a cada 30 segundos que exceder o tempo 
máximo permitido de apresentação que é de até 7 minutos. Entre montagem, apresentação e desmontagem 
coreográfica no palco. 
 
28) Será obrigatória a presença de pelo menos dois representantes dos grupos selecionados e participantes na 
premiação do Murialdo In Dance. 
 
29) Apenas as pessoas credenciadas pela organização terão acesso aos bastidores do Teatro durante o evento. 
 
30) A inscrição no Murialdo In Dance, pressupõe a aceitação e concordância da parte dos proponentes de todos os 
termos deste regulamento. 
 
31) Os casos omissos neste regulamento serão objeto de deliberação da Comissão Organizadora. 

  



 
 

 
MURIALDO IN DANCE 

2º Festival Estudantil de Dança das Escolas 
 
 

Ficha de Inscrição 
 

Nome do Grupo: ______________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Telefone: ________________________ E-mail: _____________________________________________ 

Responsável: ________________________________________________________________________ 

 

Coreografia: _________________________________________________________________________ 

Duração: __________________  Modalidade: ______________________________________________ 

 

Texto informativo sobre a coreografia: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Participantes: 

Nome completo Idade Ano escolar RG CPF 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  



 
 

 
MURIALDO IN DANCE 

2º Festival Estudantil de Dança das Escolas 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 
 Eu, ____________________________________________________, portador(a) do documento de 

Identidade nº _____________________, CPF __________________________ declaro ser responsável 

legal pelo(a) menor ____________________________________________________, e venho através 

deste, autorizar o(a) mesmo(a) a participar do Murialdo In Dance – 2º Festival Estudantil de Dança, 

realizado no Colégio Murialdo - Unidade Porto Alegre. 

Declaro através desta autorização, estar ciente de todos os procedimentos legais que assumo 

desde já em virtude da presente autorização, por esclarecimento prévio de todas as minhas dúvidas, de 

quaisquer responsabilidades cabíveis neste caso e também do uso das imagens captadas do mesmo pela 

Comissão Organizadora durante o Festival. Data de validade da presente autorização: durante a 

realização do evento divulgação e registros nos meios de comunicação em edições posteriores ao ano de 

2019.  

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do responsável legal. 

 
Local: 
 
Data: 


