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Edital 

4º Festival Nacional de Dança de Juiz de Fora 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – FUNALFA, no uso 

de suas atribuições, faz saber que estarão abertas as inscrições para o 4º Festival Nacional 

de Dança de Juiz de Fora / MG entre os dias 17 de abril e 04 de maio de 2012 mediante 

as condições abaixo estipuladas: 

- O Festival acontecerá entre os dias 25 e 30 de junho de 2012; 

- Fazem parte da programação do Festival: Mostra de Espetáculos, Mostra Palco 

Aberto, Noite de Coreografias, Noite de Gala, Intervenções Urbanas e Oficinas; 

- Para a Mostra de Espetáculos, haverá seleção de até 12 (doze) trabalhos dentre todos 

os estilos, gêneros e manifestações da dança;  

- Para a Mostra Palco Aberto, haverá seleção de até 30 (trinta) coreografias dentre todos 

os estilos, gêneros e manifestações da dança; 

- Para a Noite de Coreografias, haverá seleção de coreografias de até 15 minutos por 

proponente, para o preenchimento do tempo máximo de 2 horas de espetáculo ou 12 

trabalhos; 

- Para a Noite de Gala, haverá seleção de apresentações de estilo clássico, podendo ser 

variações livres ou de repertório, de até 15 minutos por proponente, para o 

preenchimento do tempo máximo de 2 horas de espetáculo ou 12 variações. 

- Para as intervenções urbanas, não há número máximo estipulado; 

- O Festival não possui caráter competitivo em nenhuma categoria; 

- Podem participar artistas, grupos, companhias, escolas e academias de todo o Brasil. 
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1.1 Período de realização do Festival 

A quarta edição do Festival Nacional de Dança de Juiz de Fora acontecerá entre os 

dias 25 e 30 de junho 2012 na cidade de Juiz de Fora / MG. 

 

1.2 Objetivos 

O 4º Festival Nacional de Dança de Juiz de Fora / MG terá como objetivos: 

- Possibilitar o contato do público e dos artistas locais com manifestações de dança de 

outras cidades e regiões brasileiras; 

- Proporcionar intercâmbio e diálogo entre os grupos participantes; 

- Formação de público; 

- Valorização da dança. 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES DO FESTIVAL 

As inscrições poderão ser feitas entre 17 de abril e 4 de maio de 2012. Os 

interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponível no site www.pjf.mg.gov.br ou 

EVENTO INSCRIÇÕES  

(nº máx. por proponente) 

TEMPO  

(por trabalho) 

SELEÇÃO 

(nº máx. por proponente) 

Mostra de Espetáculos 02 inscrições Mínimo 30 minutos 02 trabalhos 

Mostra Palco Aberto 02 inscrições  Máximo 10 minutos 02 trabalhos 

Noite de Coreografias 01 inscrição Máximo 15 minutos 

(número livre de 

coreografias dentro deste 

tempo) 

Máximo 15 minutos 

(podem ser selecionados 

uma ou mais coreografias 

dentro do tempo máximo) 

Noite de Gala 01 inscrição Máximo 15 minutos 

(número livre de 

variações dentro deste 

tempo) 

Máximo 15 minutos 

(podem ser selecionados 

uma ou mais variações 

dentro do tempo máximo) 

Intervenções Urbanas 02 inscrições Indeterminado 02 trabalhos 

http://www.pjf.mg.gov.br/
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no Expediente da Funalfa e enviá-la junto com a documentação especificada no item 2.1 

deste edital (Da Documentação).  

Todo o material deverá ser enviado em envelope lacrado para o seguinte endereço: 

4º Festival Nacional de Dança de Juiz de Fora 

Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage – FUNALFA 

Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, Centro 

JUIZ DE FORA/MG 

36.016-310 

Somente serão consideradas válidas as inscrições cujas fichas forem recebidas 

diretamente na FUNALFA ou postadas pelos Correios até o dia 04 de maio de 2012. 

2.1 Da documentação 

1) Os participantes deverão enviar junto à ficha de inscrição 01 (uma) cópia do trabalho 

inscrito em DVD, sem edição, na íntegra (exceto para as Intervenções Urbanas, 

quando o DVD poderá ser substituído por uma descrição do trabalho). 

2) Cópia da carteira de identidade do proponente. 

3) Documento de liberação da coreografia, emitido pela entidade que representa 

oficialmente o coreógrafo ou declaração de autoria redigida e assinada pelo 

coreógrafo.  

4) 2 fotos em CD, em alta resolução, e release do trabalho, para fins de divulgação. 

 

2.1.2 Da documentação necessária em caso de seleção 

1) Autorização do Juizado de Menores para integrantes com idade inferior a 18 (dezoito) 

anos. 

2) Autorização do uso de imagem para todos os participantes. 

* O proponente que não entregar a documentação no prazo estipulado pela Comissão 

Organizadora terá sua inscrição cancelada. 
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3. DA SELEÇÃO 

 

3.1 Critérios para avaliação dos trabalhos 

- Cumprimento das disposições estabelecidas neste edital; 

- Elaboração e desenvolvimento da composição coreográfica/cênica;  

- Qualidade técnica e artística dos participantes; 

- Coerência entre a proposta e o trabalho apresentado. 

 

3.2 Critérios de desclassificação dos trabalhos 

- Postagem da inscrição fora do prazo estipulado; 

- Falta de qualquer um dos documentos relacionados no item 2.1; 

- Inscrição de trabalhos que ultrapassem os números e critério de tempo estipulados neste 

edital; 

- Gravações de DVDs com qualidade prejudicial à avaliação do trabalho ou que 

contenham edições de qualquer natureza; 

- Presença de animais integrando o trabalho; 

- Uso de qualquer elemento que apresente risco ao local e/ou plateia. A presença destes 

elementos e o fator de risco serão avaliados pela Comissão Organizadora. 

 

3.3. Divulgação dos resultados da seleção 

- A relação dos selecionados para a Mostra de Espetáculos, Mostra Palco Aberto, Noite de 

Coreografias, Noite de Gala e Intervenções Urbanas será divulgada até o dia 28 de maio 

de 2012, no site da Prefeitura, www.pjf.mg.gov.br, e enviada para imprensa. 

- Não serão divulgados comentários ou considerações dos jurados sobre as 

coreografias/espetáculos inscritos na seleção. 

 

3.4 Composição da comissão de seleção 

A estruturação da Comissão de Seleção ficará a cargo da Comissão Organizadora do 

Festival. Caso considere necessário, a Comissão de Seleção poderá chamar uma consultoria 

técnica para auxiliar na análise dos trabalhos. 
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Parágrafo único:  

O Superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage - Funalfa fará parte da 

Comissão, na qualidade de presidente, sendo seu voto considerado como critério de 

desempate. 

 

  :: ESPECIFICIDADES DOS EVENTOS :: 

 

4. MOSTRA DE ESPETÁCULOS  

 Poderão se inscrever na Mostra de Espetáculos artistas, grupos, companhias, escolas 

e academias de todo o Brasil, dentre todos os estilos, gêneros e manifestações da dança. 

 

4.1 Critérios para inscrição na Mostra de Espetáculos 

- Cada proponente poderá inscrever até 2 (dois) espetáculos. 

- Para cada espetáculo deverá ser preenchida 1 (uma) ficha de inscrição. 

- A inscrição de um ou mais trabalhos por proponente não implica na seleção dos 

mesmos. 

- Após a inscrição, não poderão ser anexados documentos, nem haver alteração de dados 

na documentação já entregue. 

- O tempo de duração do espetáculo, informado na ficha de inscrição, deve ser o mesmo 

da gravação em DVD enviada para seleção.  

4.2 Da Seleção para Mostra de Espetáculos 

- Serão selecionados até 12 (doze) trabalhos para participarem da Mostra de Espetáculos 

do Festival, com duração mínima de 30 minutos. 

- Ficará a cargo de uma Comissão de Seleção a escolha dos espetáculos considerados 

aptos a participar da Mostra de Espetáculos do Festival. 

- Fica a critério desta Comissão a seleção de 1 (um) ou mais espetáculos por grupo, ou 

indeferimento dos mesmos. 

- Fica a critério da Comissão Organizadora adequar os espetáculos selecionados 

conforme disponibilidade de dias e locais de apresentação. 
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4.3 Apoio para transporte, hospedagem e alimentação 

 TRANSPORTE: Será concedida, mediante comprovação da sede do grupo, ajuda de 

custo para deslocamento, seguindo os seguintes critérios de distância: 

- 0 a 300 quilômetros e grupos locais (incluídos os percursos de ida e volta) = R$ 200,00 

- de 301 a 450 quilômetros (incluídos os percursos de ida e volta) = R$ 400,00 

- de 451 a 600 quilômetros (incluídos os percursos de ida e volta) = R$ 600,00 

- de 601 a 1.000 quilômetros (incluídos os percursos de ida e volta) = R$ 800,00 

- acima de 1.001 quilômetros (incluídos os percursos de ida e volta) = R$ 1.000,00 

OBSERVAÇÃO: a quilometragem será consultada pela Comissão Organizadora em guias 

de viagem de referência. 

 

 HOSPEDAGEM 

- O Festival fornecerá alojamento em quartos coletivos, em local a ser definido pela 

organização do evento. Não serão fornecidos alojamentos em outro local; 

- Os alojamentos estarão disponíveis um dia antes da apresentação de cada grupo; 

- Cada grupo/companhia deverá informar claramente o número de participantes, incluindo 

motoristas e equipe técnica, pois o número de pessoas no alojamento é limitado; 

- Cada grupo será responsável por trazer roupa de cama, cobertores, travesseiros e 

toalha de banho; 

- Só será permitida a presença nos alojamentos de pessoas da equipe dos 

grupos/companhias, conforme identificadas na ficha de inscrição. 

 

 ALIMENTAÇÃO 

- A Organização fornecerá aos participantes café da manhã, almoço e jantar, durante os 

dias de permanência no Festival; 

- Os tickets para alimentação serão fornecidos segundo a quantidade de pessoas do 

grupo/companhia descritas na ficha de inscrição; 

-  

OBSERVAÇÕES: 

- Aos grupos/companhias de Juiz de Fora, não serão fornecidos alojamentos ou refeições. 
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- O transporte de cenários e integrantes, tanto para acesso à cidade quanto para 

deslocamento interno, ficará por conta de cada participante.  

- A Comissão Organizadora não se compromete a fornecer material cênico aos 

participantes. 

 

4.5 Informações Técnicas 

 MEDIDAS DOS ESPAÇOS 

Os espetáculos serão direcionados para um dos espaços disponíveis, de acordo com a 

análise da Comissão de Seleção. As medidas dos palcos são: 

 

- Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM): Largura: 9m / Profundidade: 4,5m 

- Teatro Diversão e Arte: Largura 9m / Profundidade: 10m 

- Teatro Academia: Boca de cena: 10m / Profundidade: 10m  

- Teatro Pró-Música: Boca de cena: 10m / Profundidade: 9,5m 

 

OBSERVAÇÕES:  

- Poderão ser incluídos outros espaços de acordo com a necessidade do Festival. 

- Em todos os palcos estarão disponíveis linóleos na cor preta. 

 

 ILUMINAÇÃO 

A Organização do Festival disponibilizará: 

- 12 refletores par 64 foco 5” 

- 12 refletores par 64 foco 2” 

- 06 refletores set light 

- 06 refletores elipso 

- Mesa de 12 canais analógica 

OBSERVAÇÃO: a companhia pode trazer, no máximo, mais dez refletores para completar o 

rider oferecido, devido ao limite de carga dos espaços disponíveis. 

 

 SONORIZAÇÃO 

A Organização do Festival disponibilizará: 
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- Aparelho de CD player 

- MP3 player 

- Retornos 

- P.A. compatível com o espaço 

 

 

5. MOSTRA PALCO ABERTO 

Artistas, escolas, academias, companhias e grupos poderão inscrever trabalhos para a 

mostra que será realizada em Palco Aberto durante o 4º Festival Nacional de Dança de Juiz 

de Fora entre os dias 25 e 30 de junho, de 11h30 às 13h30. As coreografias deverão ter 

duração máxima de 10 (dez) minutos. Serão selecionadas pela Comissão até 30 (trinta) 

coreografias dentre todos os estilos, gêneros e manifestações da dança; 

 

5.1 Inscrição Mostra Palco Aberto 

As inscrições para a Mostra Palco Aberto seguirão os seguintes critérios: 

- Cada proponente poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos. 

- As coreografias devem ter duração máxima de 10 (dez) minutos. 

- A forma de inscrição seguirá os indicativos estabelecidos no item 2 deste edital 

 

5.2 Critérios para apresentação na Mostra Palco Aberto 

- Cada proponente terá um tempo máximo de 3 (três) minutos para preparar a 

apresentação, até 10 (dez) minutos para a apresentação e 2 (dois) minutos para liberar o 

palco. 

- Não será aceito o uso de quaisquer objetos que prejudiquem as apresentações 

posteriores ou que representem perigo para a plateia, tais como água, fogo ou qualquer 

tipo de material que impossibilite a limpeza do palco no tempo determinado. Também 

não serão aceitos trabalhos que utilizem animais. 

- O palco estará montado um dia antes do início das apresentações para reconhecimento 

do espaço pelos participantes selecionados. 

- Não haverá tempo reservado para ensaio dos participantes. 
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5.3 Apoio para transporte, hospedagem e alimentação 

 TRANSPORTE: Não haverá ajuda de custo para deslocamento dos participantes da 

Mostra Palco Aberto. 

 HOSPEDAGEM: Caso seja necessário, o Festival fornecerá alojamento em quartos 

coletivos, em local a ser definido pela organização do evento. Não serão fornecidos 

alojamentos em outro local; 

 

 ALIMENTAÇÃO: Caso seja necessário, o Festival fornecerá aos participantes café 

da manhã, almoço e jantar, para participantes de fora da cidade, durante os dias de 

permanência no evento. 

 

6. NOITE DE COREOGRAFIAS  

Haverá uma Noite de Coreografias reservada para apresentações de trabalhos de 

curta duração em local a ser definido pela organização do festival. Podem participar artistas, 

academias, escolas, grupos e companhias de todo o Brasil, com trabalhos de todos os 

estilos, gêneros e manifestações da dança.  

 

5.3 Apoio para transporte, hospedagem e alimentação 

 TRANSPORTE: Não haverá ajuda de custo para deslocamento dos participantes da 

Noite de Coreografias. 

 HOSPEDAGEM: Caso seja necessário, o Festival fornecerá alojamento em quartos 

coletivos, em local a ser definido pela organização do evento. Não serão fornecidos 

alojamentos em outro local; 

 ALIMENTAÇÃO: Caso seja necessário, o Festival fornecerá aos participantes café 

da manhã, almoço e jantar, para participantes de fora da cidade, durante os dias de 

permanência no evento; 

 

6.1 Critérios para Inscrição na Noite de Coreografias 

A forma de inscrição seguirá os indicativos estabelecidos no item 2 deste edital.  
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Os trabalhos devem ter duração máxima de 15 minutos e cada proponente poderá 

realizar apenas 01 (uma) inscrição. Dentro deste tempo máximo, poderão ser apresentadas 

uma ou mais coreografias, de acordo com as características de cada proponente, utilizando 

ou não o tempo total de 15 minutos. (vide quadro no item 01) 

Em caso de trabalhos compostos por mais de uma coreografia, ficará a cargo da 

Comissão de Seleção a análise do material enviado. Poderão ser selecionados os 15 

minutos ou apenas parte deles para apresentação no evento. 

 

 

7. INTERVENÇÕES URBANAS 

Durante a semana do festival acontecerão intervenções urbanas como parte da 

programação do evento. O objetivo é colocar em questão as percepções acerca do espaço 

urbano. Essa ação possibilitará uma dinâmica diferenciada para o evento, envolvendo, de 

forma convidativa, o público que circulará durante todo o Festival pelas ruas de Juiz de Fora. 

 7.1 Inscrições para participação nas Intervenções Urbanas 

 Poderão se inscrever nas Intervenções Urbanas artistas de todo o Brasil, dentre todos 

os estilos de arte. 

- A forma de inscrição seguirá os indicativos estabelecidos no item 2 deste edital. 

- Cada participante poderá inscrever até 02 (duas) intervenções; 

- Para cada intervenção deverá ser preenchida 01 (uma) ficha de inscrição; 

- Ficará a cargo da Comissão Julgadora a análise das inscrições; 

- O Festival disponibilizará uma caixa acústica, um CD player, um microfone e um 

operador de som para as intervenções, caso seja necessário. 

- O Festival não se responsabiliza pelo fornecimento e/ou transporte dos participantes 

e/ou objetos cênicos necessários para a apresentação; 

- O proponente deverá indicar na ficha de inscrição o local ideal para sua participação; 

- Algumas intervenções poderão ser convidadas para participar dentro dos teatros onde 

acontecerá a Mostra de Espetáculos, antes das apresentações; 

 

5.3 Apoio para transporte, hospedagem e alimentação  
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 TRANSPORTE: Não haverá ajuda de custo para deslocamento dos participantes 

das Intervenções Urbanas. 

 

 HOSPEDAGEM: Para as intervenções realizadas na semana anterior ao Festival, os 

participantes deverão arcar com todas as despesas de hospedagem. Para as 

intervenções realizadas durante o evento, caso seja necessário, o Festival fornecerá 

alojamento em quartos coletivos, em local a ser definido pela organização do evento. 

Não serão fornecidos alojamentos em outro local; 

 
 

 ALIMENTAÇÃO: Para as intervenções realizadas na semana anterior ao Festival, 

os participantes deverão arcar com todas as despesas de alimentação. Para as 

intervenções realizadas durante o evento, caso seja necessário, o Festival fornecerá 

café da manhã, almoço e jantar, para participantes de fora da cidade, durante os dias 

de permanência no evento; 

 

8. NOITE DE GALA 

 

Haverá uma Noite de Gala reservada para apresentações de estilo clássico, podendo 

ser variações livres ou de repertório, em teatro a ser definido pela organização do festival. 

Podem participar artistas, academias, escolas, grupos e companhias de todo o Brasil.  

 

8.1 Apoio para transporte, hospedagem e alimentação 

 TRANSPORTE: Não haverá ajuda de custo para deslocamento dos participantes da 

Noite de Gala. 

 

 HOSPEDAGEM: Caso seja necessário, o Festival fornecerá alojamento em quartos 

coletivos, em local a ser definido pela organização do evento. Não serão fornecidos 

alojamentos em outro local; 
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 ALIMENTAÇÃO: Caso seja necessário, o Festival fornecerá aos participantes café 

da manhã, almoço e jantar, para participantes de fora da cidade, durante os dias de 

permanência no evento; 

 

8.2 Critérios para Inscrição na Noite de Gala 

A forma de inscrição seguirá os indicativos estabelecidos no item 2 deste edital.  

Os trabalhos devem ter duração máxima de 15 minutos, e cada proponente poderá 

realizar apenas 01 (uma) inscrição. Dentro deste tempo máximo, poderão ser apresentadas 

uma ou mais variações clássicas, utilizando ou não o tempo total de 15 minutos. (vide quadro 

no item 01) 

Em caso de trabalhos compostos por mais de uma variação clássica, ficará a cargo da 

Comissão de Seleção a análise do material enviado. Poderão ser selecionados os 15 

minutos ou apenas parte deles para apresentação no evento. 

 

 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

- Os espetáculos serão fotografados/filmados pela Comissão Organizadora, ou por ordem 

desta, para fins de divulgação, arquivo, didáticos ou outros. 

- A inscrição no Festival implica na aceitação do uso de imagem do espetáculo e de todos 

os participantes dos grupos para fins de divulgação e para quaisquer outros fins 

estabelecidos pela Funalfa. 

- A Comissão Organizadora fará contato com o responsável pelos grupos/companhias 

selecionados via e-mail ou telefone. 

- Após a seleção e a confirmação de participação, o grupo/companhia deverá informar a 

data e horário de sua chegada em Juiz de Fora/MG. 

- Documentação, DVD’s e demais materiais enviados ao Festival poderão ser retirados na 

Funalfa no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do término do evento. Para envio 

postal, o grupo requisitante deverá arcar com todas as despesas. 

 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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 A assinatura da ficha de inscrição implicará na aceitação de todas as cláusulas do 

regulamento do Festival. 

 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 

Festival, sendo as dúvidas interpretadas sempre em proveito da valorização da arte, objetivo 

principal do evento. 

 

Juiz de Fora, 17 de abril de 2012 

 

 

ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA DUTRA 

Superintendente da Funalfa 

 


