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WORKSHOP STUDIO GISELLE DANÇAS 
REGULAMENTO MOSTRA DE DANÇA COMENTADA 

 
 
Informações sobre Participação  
 
Este regulamento foi elaborado pela Organização do Workshop Studio Giselle Danças em 
conjunto com sua Curadoria Artística, formada por Ana Botafogo, Fernanda Chamma e Jhean 
Allex com o intuito de apresentar aos amantes da arte da dança um novo formato de evento que 
possibilite uma troca de experiências com alguns dos mais renomados artísticas da dança. 
 
 
Workshop Studio Giselle Danças 
Como todo projeto, o Workshop Studio Giselle Danças surgiu de um sonho, de pessoas que são 
apaixonadas pela dança e queriam promover o encontro entre os grandes nomes da dança com 
os bailarinos e bailarinas espalhados pelo país. A ideia sempre foi em criar uma experiência única, 
emocionante que pudesse oferecer aos participantes muito mais do que um ganho técnico para 
as suas carreiras, oferecer momentos que ficassem marcados na sua memória. 
 
1.1 Workshop Studio Giselle/Aulas Práticas 
Serão 30 aulas práticas de Balé Clássico, Técnica de Ponta, Repertório, Jazz Dance, Jazz 
Musical, Contemporâneo, Danças Urbanas, Sapateado e Jazz Musical que acontecerão durante 
os dias 15 e 16 de agosto, das 8h às 19h, com intervalos de 10 minutos para as trocas de 
turmas. As aulas terão duração de 1h45, com exceção a aula de Jazz para Professores com 
Cristina Cará que terá a atividade dividida em dois dias com aulas de 1h45 em cada dia. 
As turmas estarão divididas por categorias: Kids (7-9 anos), Junior (10-12 anos), Juvenil (13-15 
anos) e Sênior (acima de 16 anos). Poderão em alguns casos terem turmas com categorias 
juntas, por exemplo: junior/juvenil, esta medida será tomada quando houver o entendimento de 
melhor atendimento de expectativa de público para aquela turma. 
 
 
1.2 Fórum de Dança Studio Giselle 
Esta atividade terá o objetivo de trazer para a discussão assuntos relacionados a produção da 
dança no país, discutir boas práticas, formas de financiamento de produções artísticas, gestão 
de escolas de dança, marketing, mídias sociais entre outros temas importantes. Serão 
palestras, debates, painéis com alguns dos principais nomes da dança e profissionais de outros 
mercados que trarão suas experiências para compartilhar com diretores de escola, professores, 
produtores, coreógrafos, enfim todos aqueles que são responsáveis por fazer a dança em 
nosso país. 
Como abertura do Fórum teremos uma aula prática de Composição do Movimento com o 
profissional Octávio Nassur. Esta atividade tem capacidade para 40 participantes e tem previsão 
de início às 9h com término previsto para às 11h. Todos os participantes inscritos na Aula de 
Composição do Movimento terão assegurado sua participação nas demais atividades do Fórum 
de Dança. 
As demais atividades do Fórum terão início às 11h30 e serão divididas em palestras e painéis 
de discussões. As Palestras terão duração de 40 minutos, com exceção a palestra do Octávio 
Nassur, Quanto Vale o Minuto que terá duração de 1h20. Os painéis por sua vez terão duração 
de 1h30. Quem se inscrever apenas no Fórum de Dança não terá direito a fazer a Aula de 
Composição do Movimento, serão 200 vagas de Fórum, mais 40 vagas de Composição de 
Movimento que posteriormente farão parte do Fórum. 
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1.2 Mostra de Dança Studio Giselle 
Neste ano teremos uma novidade no Workshop Studio Giselle Danças, a Mostra de Dança 
Comentada que terá como objetivo oferecer aos bailarinos uma oportunidade de estrelar em 
uma noite de gala. Serão abertas as inscrições para a Mostra de Dança juntamente com as 
aulas do Workshop e o Fórum. Para inscrever as coreografias na Mostra de Dança Comentada 
não haverá custo, porém, caso a coreografia seja selecionada pela comissão de curadores, o 
responsável receberá no e-mail cadastrado uma comunicação com a forma de pagamento da 
taxa de participação. No ato da inscrição será necessário preencher cadastro completo com as 
informações das coreografias (nome da coreografia, tempo, integrantes, modalidade e 
categoria) e os enviar junto com o link do vídeo da coreografia que deverá estar publicado no 
YouTube (a coreografia poderá estar publicada como não listado). 
  
A comissão de curadores que fará a seleção das coreografias para a apresentação em nossa 
Mostra de Dança, avaliará coreografias nas seguintes modalidades: Balé Clássico de Repertório 
(Variação, Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Conjunto) Balé Neoclássico (solo, duo e 
conjunto), Jazz Dance (solo, duo e conjunto), Contemporâneo (solo, duo e conjunto), Sapateado 
(solo, duo e conjunto) e Danças Urbanas (solo, duo e conjunto). 
  
Na noite da Mostra de Dança,  as coreografias serão avaliadas por uma comissão, composta 
por grandes nomes da dança que farão os comentários e apresentarão aos diretores, 
coreógrafos e bailarinos os detalhes de seus comentários e oferecerão sugestões. 
 
 
2. Quem poderá participar 
Para participar do Workshop Studio Giselle Danças 2020 é preciso se inscrever em alguma das 
atividades previstas como Workshop/Aulas Práticas, Fórum de Dança e/ou Mostra de Dança e 
estar em acordo com a idade estabelecida no regulamento, bem como ter realizado a inscrição 
previamente efetivando o seu pagamento. 
 
2.1 Mostra de Dança 
Categoria Júnior (Masculino e Feminino), nascidos de 2008 a 2010. 
 

GÊNERO FORMAÇÃO 
Balé Clássico de Repertório  Variação, Pas de Deux e Conjunto  
Balé Neoclássico  Solo e Conjunto  
Dança Contemporânea  Solo e Conjunto  
Jazz  Solo, Duo e Conjunto  
Sapateado  Duo e Conjunto  
Danças Urbanas  Duo e Conjunto  

 
Categoria Juvenil (Masculino e Feminino), nascidos de 2005 a 2007. 
 

GÊNERO FORMAÇÃO 
Balé Clássico de Repertório  Variação, Pas de Deux e Conjunto  
Balé Neoclássico  Solo e Conjunto  
Dança Contemporânea  Solo e Conjunto  
Jazz  Solo, Duo e Conjunto  
Sapateado  Duo e Conjunto  
Danças Urbanas  Duo e Conjunto  
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Categoria Sênior (Masculino e Feminino), nascidos antes de 2004. 
 

GÊNERO FORMAÇÃO 
Balé Clássico de Repertório  Variação, Pas de Deux e Conjunto  
Balé Neoclássico  Solo e Conjunto  
Dança Contemporânea  Solo e Conjunto  
Jazz  Solo, Duo e Conjunto  
Sapateado  Duo e Conjunto  
Danças Urbanas  Duo e Conjunto  

 
 
 
3. Inscrição 
3.1 Cadastro do Grupo de Dança  

• O link para a plataforma de inscrição estará disponível no site 
www.studiogiselle.com.br, a partir do dia 13 de março de 2020 e o encerramento das 
inscrições vai até o dia 08 de abril de 2020.  

• Pessoa Jurídica: cada Escola de Dança, Cia de De Dança, Grupos de Dança e outras 
organizações inscritas sob o CNPJ poderá inscrever até 5 coreografia por categoria 
(Junior, Juvenl e Sênior) 

• Pessoa Física: deve ser inscrita com o número do CPF do responsável (Grupo 
Independente), sendo que este precisa ter no mínimo 18 anos. Neste caso o nome do 
grupo não pode ter relação, ou menção, a grupos já cadastrados por pessoa jurídica 
(CNPJ) ou pessoas físicas (CPF).  

• IMPORTANTE: Os grupos cadastrados por pessoas físicas não podem ter relação 
nominal com grupos de outras pessoas físicas ou jurídicas.  

 
 
3.2 Inclusão de Coreografias  

• Após o cadastro do Grupo de Dança o responsável pelo cadastro deverá efetuar o 
cadastro das coreografias na plataforma de inscrição. Importante destacar que para 
cada coreografia, deverá ser realizado o cadastro do grupo neste mesmo formulário 
com as informações completas sendo pessoa jurídica ou pessoa física. 

• Neste cadastro o responsável deverá inserir as informações completas relacionadas a 
coreografia, como: nome da coreografia, nome do(a) diretor(a) responsável, nome do(a) 
coreógrafo(a), nome dos(as) bailarinos(as), tempo da coreografia, utilização de cenário e 
outras observações. 

 

3.3 Inclusão dos Participantes 

• Para incluir participantes (bailarinos, apoios e acompanhantes), há necessidade de 
cadastro na plataforma de inscrição com as informações completas de cada 
participante.  
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• É obrigatório cadastrar todos os participantes do grupo (bailarinos(as) e equipe de 
apoio), no Todos os participantes devem ter CPF próprio e efetuar seu cadastro a partir 
desse número.  

• É importante que o cadastro esteja completo pois haverá conferência dos das dos 
participantes (data de nascimento), para que aprovação da participação na Mostra de 
Dança. 

 
 
4.  Gênero 
4.1 Balé Clássico de Repertório (Variação, Pas de Deux e Conjunto)   
É um conjunto de coreografias que conta uma história por meio da dança, da música e da 
mímica. Foram montadas e encenadas durante o século XIX, e até hoje devem ser remontadas 
com as mesmas músicas e suas coreografias de origem. 
 
 
 
4.2 Balé Neoclássico (Solo e Conjunto)   
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos criados utilizando exclusivamente os passos de balé 
com composição coreográfica e cênica de cunho autoral ou remontagem. O uso de “pontas” é 
opcional.  
 
 
 
4.3 Dança Contemporânea (Solo e Conjunto)   
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos de cunho autoral que privilegiem a pesquisa/criação 
de movimentos, seguindo ou não linhas variantes de escolas de Dança Moderna (Graham, 
Limón, Cunningham etc.) e/ou de obras de Dança-Teatro, Butoh, Multimídia etc.  
 
 
 
 
4.4 Dança Urbanas (Duo e Conjunto)   
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos provenientes das vertentes dessa dança — Hip 
hop, Funk, Commercial, Dancehall, Whaacking, Crumping, Street, Voguing, Breaking, House, 
Locking/Popping, entre outros — com composição coreográfica e cênica indo desde o 
tradicional até a fusão de estilos da Street Dance com um olhar na contemporaneidade.  
 
 
 
 
4.5 Jazz (Solo, Duo e Conjunto)   
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos provenientes de todas as linhas do Jazz Dance, tais 
como Jazz Musical, Modern Jazz, Afro Jazz, Jazz Contemporâneo, Lyrical Jazz e Street Jazz, 
com composição coreográfica e cênica referida ao Classical Jazz, ou com o olhar na 
contemporaneidade.  
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4.6 Sapateado (Duo e Conjunto)   
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos provenientes do sapateado americano, com 
composição coreográfica e cênica referida ao sapateado americano ou com um olhar na 
contemporaneidade.  

 

5. Duração 
5.1 Balé Clássico de Repertório  

• Variação (feminina e masculina), Pas de Deux e Grand Pas de Deux - Não há tempo 
máximo  

• Conjunto - Tempo máximo de 6 (seis) minutos, tolerância de 30 segundos  
• Para Grand Pas de Deux e Pas de Deux deverá ser apresentada a coreografia 

completa.   

 

5.2 Balé Neoclássico, Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Jazz e Sapateado 

• Solo e Duo – Tempo máximo de 3 (três) minutos, tolerância de 9 segundos  
• Conjunto – Tempo máximo de 5 (cinco) minutos, tolerância de 15 segundos  

IMPORTANTE: As coreografias que ultrapassarem os limites estabelecidos serão 
desclassificadas.  

6. Direitos Autorais 
O grupo é o único responsável legal pela liberação e direitos da coreografia inscrita na Mostra 
de Dança, independente do gênero, formato e categoria. O mesmo se aplica a imagens e 
textos.  
 
 
 
7. Inclusão das Coreografias, Elenco e Coreógrafo 
A inclusão de coreografia, elenco e coreógrafo para a pré-seleção na plataforma de inscrição 
poderá ser realizada até o dia 08 de abril de 2020. Deverá constar todas as informações sobre 
o Grupo, Coreografia e o link com o vídeo da coreografia.  
 
 
7.1 Informações sobre o Vídeo da Coreografia 
Na gravação os (as) bailarinos (as) podem estar com ou sem figurino.  
É de responsabilidade do Grupo, acompanhar o status de verificação do vídeo canal do 
YouTube após a sua postagem. 
As gravações com as falhas listadas a seguir são passíveis de desclassificação: 

• Com problemas técnicos de imagem ou som.  
• Gravações com qualquer tipo de montagem/edição.  
• Gravações com coreografias incompletas.  
• Gravações de má qualidade, com falhas como filmagem muito próxima ou muito 

distante ou com espelhos prejudicando a visualização da coreografia/bailarinos(as).  
• Gravações com iluminação que impossibilite a avaliação dos (as) bailarinos (as).  
• Coreografias em que o tempo da gravação ultrapasse o estabelecido.  
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• Qualquer referência à escola/grupo, tal como legenda, uniforme, nome da escola, nome 
de bailarinos (as) ou coreógrafos.  

• Gravações que contenham legenda, de qualquer tipo.  
• O elenco do vídeo encaminhado para a seletiva deve ser o mesmo que irá se 

apresentar na Mostra, caso aprovado. As alterações de elenco estão previstas no 
regulamento. Em caso de dúvida em relação ao elenco, será confrontado o vídeo com 
o elenco a se apresentar. A escola é responsável pelas informações cadastradas na 
plataforma de inscrição.  

 
Para informações de como carregar o vídeo na página do YouTube acesse o link: 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt 
 
 
8. Inclusão de Equipe de Apoio/Acompanhante  
Para cada coreografia inscrita é necessário incluir a equipe de apoio e/ou acompanhantes que 
deverá ser feita até o dia 08/04/2020 juntamente com a inscrição da coreografia. Basta 
informar o Nome Completo, CPF, Telefone e a Data de Nascimento. Obs. O membro da 
equipe de apoio e/ou acompanhante deverá ser necessariamente maior de 18 anos.  
 
 
9. Pagamento  
O envio dos vídeos para avaliação de comissão de curadores da Mostra de Dança não tem 
custo. Porém, os vídeos aprovados para se apresentarem na Mostra de Dança receberão um e-
mail com a comunicação de aprovação e indicando que o responsável efetue o pagamento da 
taxa de inscrição até o prazo máximo de 30 de abril de 2020. 
 
9.1 Valores de Inscrição 
 

FORMAÇÃO INSCRIÇÃO (Somente depois da aprovação) 
Solo e Variação  R$ 150,00 
PDD e GPP R$ 250,00 
Duo R$ 250,00 
Trio  R$ 290,00 
Conjunto R$ 105,00* (por integrante)* 

 
 
10. Seleção das Coreografias 
Após a conferência técnica para analisar se o vídeo está seguindo as regras expostas no item 
7.1, será apresentado a comissão de curadores os vídeos para que os mesmos possam 
estabelecer notas às coreografias.  
A escolha será feita de acordo com análise das qualidades artísticas e técnicas de cada 
coreografia e se seus intérpretes. No caso das coreografias de Balé Clássico de Repertório será 
analisado a fidelidade à versão original. Serão analisados estruturas coreográficas, criatividade, 
adequação das coreografias às idades dos bailarinos e conexão com a proposta apresentada 
no release. 
 
 
11. Envio das músicas  
O responsável pelo grupo deverá enviar a música em formato MP3 para o e-mail que será 
informado no ato da confirmação da inscrição. É importante que o responsável traga no dia da 
Mostra de Dança a música em mídia USB como backup caso haja necessidade. 
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12. Desistência  
Caso o grupo, por motivos de força maior, não possa apresentar a coreografia confirmada, o 
responsável deverá comunicar – por escrito – este fato à Organização da Mostra de Dança, 
para que o Grupo não sofra penalidades nas próximas edições. Não haverá a devolução do 
valor de inscrição. 
 
 
 
 
 
 


