
 

 

 

 

 

Festival de Dança Vitae 

 

 

REGULAMENTO 

 

O festival foi desenvolvido pelo Projeto Artes da Comunidade Católica Shalom e 

tem como objetivo levar as pessoas, por meio da dança, uma experiência com o 

Nascimento de Cristo, gerando Vida no coração do Povo amapaense, 

culminando com uma premiação que visa promover e incentivar os grupos de 

dança a Intensificar o anúncio do Amor de Deus por meio da Arte. O festival terá 

como tema “Natal”, e constará como critério avaliativo dos trabalhos que 

serão apresentados, logo, as coreografias deverão remeter ao tema. 

 

• MOSTRA COMPETITIVA 

A mostra competitiva contará apenas com a Categoria Grupo, sendo 

caracterizado a partir de três bailarinos por cia. A modalidade é livre, 

obedecendo aos quesitos avaliativos.  

 

• TEMPO DE APRESENTAÇÃO E ADEREÇOS 

Tempo mínimo: 3minutos. 

Tempo máximo: 10minutos – 15 segundos de tolerância. 

Não é possível a utilização de cenário. Caso haja uso de adereços, estes 

devem ser retirados pelo grupo ao sair do palco. 

 

• CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão avaliados nas coreografias os seguintes itens: 

1. Coesão com o tema proposto pelo festival; 

 

2. Inventividade; 

 

3. Harmonia; 

  

4. Execução.   



 

 

• HORÁRIOS 

Passagem de palco: de 9h às 11hrs, por ordem de chegada. 

Chegada no local: à partir das 16hrs. 

Início das apresentações: 18h15 

A ordem das apresentações serão definidas por sorteio, e informada no 

dia da apresentação. 

 

 

 

• PREMIAÇÃO 

A premiação será para o 1ª lugar, com pontuação maior que os demais 

grupos. Em caso de empate, será considerada a nota maior no quesito 2 dos 

critérios de avaliação. Se ainda permanecer o empate, será considerada a nota 

maior no quesito 4 dos critérios de avaliação. O grupo vencedor ganhará um 

troféu + um valor em dinheiro correspondente a R$ 350,00 reais.  

 

• INSCRIÇÕES  

A inscrição para a participação na mostra competitiva do festival é no valor de 

R$ 15,00 reais por integrante do grupo e poderá ser feita somente online, com 

prazo máximo até 23h59 do dia 13/12/2019 através do link abaixo: 

https://forms.gle/JTLA12uEynNmPPUC6 

 

 

• CONTATE-NOS 

 

Cel / whatsapp: (96) 99115-4098 (Vitória) / (96) 99907-3733 (Cássia) 

Endereço do Centro de Evangelização para Informação: Av. Antônio Coelho 

de Carvalho 2605 – Santa Rita. 

Email.: p.artesmacapa@gmail.com 


