
 
 

Mostra Coreográfica Gafieira Brasil® 2019 
 

 
REGULAMENTO 

 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Pensada com o objetivo de abrir a cena do maior espetáculo de Gafieira do mundo para que 

artistas de todo o Brasil tenham oportunidade de mostrar os seus trabalhos coreográficos, e com 

a realização e credibilidade do Gafieira Brasil®, a Mostra Coreográfica 2019 acontecerá no dia 

18 de abril de 2019, em três categorias, como parte das programações do Baile de  Abertura da 

5ª Edição do Evento. O número de apresentações será limitado e, portanto, as coreografias 

inscritas passarão por um processo de seleção. A Mostra terá caráter não competitivo. 

 
 
 

CAPÍTULO I – DO LOCAL 
 

As apresentações selecionadas para a Mostra acontecerão no mesmo cenário das competições 

do Gafieira Brasil®, na Casa de Espanha (Rua Maria Eugênia, 300 – Humaitá – Rio de Janeiro/RJ). 

 
 

CAPÍTULO II – DO GÊNERO 
 

Dança de Salão: danças estilizadas ou tradicionais baseadas em temáticas elaboradas 

cenicamente e estruturadas dentro dos diversos ritmos da Dança de Salão; 

 
 

CAPÍTULO III – CATEGORIAS E DURAÇÃO DE COREOGRAFIAS 
 

 Categoria SOLO – Duração máxima: 2 minutos e 30 segundos; 

 Categoria CASAL – Composta por 02 (dois) dançarinos, do mesmo gênero ou não. 

Duração máxima: 3 minutos; 

 Categoria GRUPO – Composto por 03 a 10 dançarinos, do mesmo gênero ou não. 

Duração máxima: 3 minutos. 



 
CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES 

 
 
Período e Meio de Inscrição 
 

O processo de inscrição para a Mostra Coreográfica do Gafieira Brasil® 2019 será dividido em 02 

(duas) etapas. 

 

Etapa 1 

De 30 de novembro de 2018 a 20 de fevereiro de 2019. 

1. Baixe o Regulamento e a Ficha de Inscrição que estarão disponíveis no site do Gafieira 

Brasil (www.gafieirabrasil.com.br). É fundamental a leitura atenta de todos os itens do 

Regulamento; 

2. Envie a Ficha de Inscrição da Coreografia completamente preenchida para o email 

mostracoreograficagb@gmail.com; 

 

3. Envie os itens listados a seguir para o email mostracoreograficagb@gmail.com: 

 Declaração do Coreógrafo 

 Filmagem da Coreografia (formato .mp4) 

 Música da Coreografia (formato .mp3) 

 Autorização para Participação de menores de 18 anos (nos casos que couber) 
 

Atenção: O pagamento da taxa de inscrição não deve ser feita nessa fase do processo. Vide 

Capítulo VII. 

4. Aguarde a confirmação da inscrição. A Curadoria Artística da Mostra Coreográfica do 

Gafieira Brasil® 2019 entrará em contato através de email até o dia 1º de Março de 2019. 

 

Etapa 2 (válida somente para as coreografias selecionadas) 

De 02 de março de 2019 a 09 de março de 2019. 

Efetue o pagamento da taxa de inscrição dentro do período acima. 

Vide Capítulos VI e VII para maiores detalhes. 

 
 

Requisitos para as Inscrições: 
 

1. A inscrição deve ser realizada pelo responsável (ou por um dos dançarinos integrantes 

do SOLO/CASAL/GRUPO, o qual deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos e 

estar incluso na ficha de inscrição; 

2. A Declaração do Coreógrafo deve confirmar a autoria da coreografia e autorizar a 

apresentação da mesma. (A Declaração do Coreógrafo deverá ser digitalizada e enviada 

na Etapa 1, devendo ser apresentada no momento da retirada das credenciais e durante 

todo o evento, caso seja solicitada); 

3. No caso de menores de 18 (dezoito) anos de idade é obrigatória a autorização formal do 

pai, mãe ou responsável legal para participação na Mostra. (A autorização deverá ser 

digitalizada e enviada na Etapa 1, devendo ser apresentada no momento da retirada das 

credenciais e durante todo o evento, caso seja solicitada); 
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4. As músicas e filmagens dos trabalhos coreográficos deverão ser fornecidas à Curadoria 

Artística da Mostra no formato .mp3 e .mp4, respectivamente, em alta qualidade, 

através do email (mostracoreograficagb@gmail.com) somente na Etapa 1. Não será 

permitido o recebimento das mídias em outra etapa. O não envio das mídias (música e 

filmagem) implicará no cancelamento da inscrição; 

5. Na filmagem da coreografia os bailarinos podem estar com ou sem figurino. 

6. Não serão aceitas modificações dos dados constantes nas fichas de inscrição após o seu 

envio por email. As eventuais alterações, quando absolutamente necessárias, deverão 

ser submetidas à Curadoria Artística da Mostra com as devidas justificativas, para análise 

e pronunciamento pela mesma. 
 

Somente serão validadas as inscrições que atenderem a todos os requisitos e etapas acima. 
 
 
 

CAPÍTULO V – DO PROCESSO DE SELEÇÃO DAS COREOGRAFIAS 
 

A seleção das coreografias inscritas será feita em 2 (duas) etapas: 
 

 Pré-seleção: a Curadoria Artística da Mostra avaliará as coreografias e atribuirá notas; 

 Seleção: as coreografias pré-selecionadas na primeira etapa, as quais obtiveram a nota 

mínima de 07 (sete), conforme os gêneros e categorias, serão analisadas pelos 

idealizadores do Gafieira Brasil®. 
 

A avaliação das coreografias considerará os critérios abaixo: 
 

 Qualidade artística e técnica dos intérpretes; 

 Estrutura coreográfica e criatividade; 

Atenção: Caso seja constatada alguma irregularidade no processo de inscrição e/ou 

participação de um grupo/coreografia, a Organização poderá desclassificar esse 

grupo/coreografia em qualquer fase do processo de inscrição e/ou participação no 

evento. 

 
 

CAPÍTULO VI – DA DIVULGAÇÃO DAS COREOGRAFIAS APROVADAS 
 

A relação das coreografias selecionadas será divulgada até do dia 01 de março de 2019, 

exclusivamente através do email utilizado pelos inscritos. 
 

Os resultados não serão informados por telefone, redes sociais, WhatsApp ou afins. 
 

Não serão divulgadas as notas ou comentários dos jurados sobre as coreografias inscritas na 

seleção. 

 
 

CAPÍTULO VII – DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 

Após informados sobre a conclusão do processo seletivo das coreografias os responsáveis pelas 

inscrições das coreografias “aprovadas” terão o prazo de 02 de março a 9 de março de 2019 para 

a efetuar o pagamento da taxa de inscrição conforme dispostas abaixo: 
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Taxas de inscrição (deverá ser paga somente pelas coreografias “aprovadas”): 
 

 Categoria SOLO – R$ 100,00 (por coreografia) 

 Categoria CASAL – R$ 200,00 (por coreografia) 

 Categoria GRUPO (3 a 6 dançarinos) – R$ 400,00(por coreografia) 

 Categoria GRUPO (7 a 10 dançarinos) – R$600,00 (por coreografia) 

 
 

Importante 1: Esse investimento garante aos dançarinos/bailarinos das coreografias aprovadas 

o acesso somente ao Baile de Abertura do Gafieira Brasil® 2019. Tal investimento não garante 

acesso gratuito aos responsáveis, equipe, e afins das coreografias ao Baile de Abertura do 

Evento. 
 

Importante 2: Não há situações previstas para a devolução da taxa de inscrição. Mesmo no caso 

de coreografias “não selecionadas” realizarem, equivocadamente, o pagamento da mesma. 
 

Após realizado o pagamento da taxa de inscrição, o comprovante de pagamento deverá ser 

enviado para o email mostracoreograficagb@gmail.com. 
 

A confirmação das compensações bancárias serão aguardadas até o próximo dia útil 

consecutivo ao término do prazo dado para pagamento das taxas. 
 

 
 
 

CAPÍTULO VIII – DA DESISTÊNCIA 
 

Caso o SOLO/CASAL/GRUPO desista da apresentação da coreografia confirmada, o responsável 

deverá comunicar – por escrito – este fato à Curadoria Artística da Mostra, para que não haja 

nenhum prejuízo ao Evento bem como para o SOLO/CASAL/GRUPO, em relação a sua 

participação nas próximas edições. 

 
 

CAPÍTULO IX – DOS ENSAIOS 
 

1. Serão realizados no cenário das competições do Gafieira Brasil®, na Casa de Espanha 

(vide endereço no Capítulo I), no dia 18 de abril de 2019, em horário comunicado 

previamente; 

2. Técnicos de som, luz e projeção acompanharão os ensaios de palco, a fim de orientar os 

grupos na utilização dos recursos disponíveis; 

3. Haverá controle de entrada ao local de ensaio e conferência das credenciais; 

4. A ordem dos ensaios de palco e das apresentações será elaborada pela Curadoria 

Artística da Mostra e disponibilizada no dia e horário informados previamente; 

A confirmação do pagamento da taxa de inscrição das coreografias “aprovadas”, no prazo 

estipulado neste capítulo, confirmará a participação do SOLO/CASAL/GRUPO na Mostra. 
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5. Tempo para ensaio: cada SOLO/CASAL/GRUPO terá para ensaio duas vezes o tempo 

máximo da coreografia, conforme Capítulo III, mais 05 (cinco) minutos. 

 
 

CAPÍTULO X - DAS APRESENTAÇÕES 
 

1. As coreografias apresentadas deverão ser fieis às filmagens enviadas no processo de 

seleção, no que tange a elenco, coreografia, cenário, música e demais aspectos 

coreográficos; 

2. Não serão permitidas apresentações com animais vivos, fogo, plantas, chuva de papel 

e quaisquer objetos que possam sujar e/ou atingir o palco ou a plateia; 

3. Fica proibida a apresentação de nus; 

4. Ficam proibidas encenações com apologias políticas e de apoio/incentivo a ações 

ilícitas no Brasil; 

5. O cenário e a base de iluminação serão os mesmos para todas as apresentações; 

6. Não será permitido o uso de varas ou similares para pendurar panos de fundo ou 

adereços cênicos; 

7. Serão permitidos elementos cênicos simples e práticos, desde que não prejudiquem a 

sequência de apresentações nem necessite de apoio da equipe técnica do evento; 

8. O SOLO/CASAL/GRUPO terá o tempo de 1 (hum) minuto antes e após a apresentação 

para a montagem e desobstrução da Área de Apresentação; 

9. Não serão permitidas apresentações com participação/apoio de conjuntos musicais ao 

vivo; 

10. As trilhas sonoras de todos os SOLO/CASAL/GRUPO deverão ser reproduzidas no 

formato .mp3 e devem ser as mesmas enviadas no ato da inscrição; 

11. Cada participante deverá chegar 02 (duas) horas antes do inicio do Baile para receber 

orientações sobre a entrada no camarim e palco; 

12. Os participantes devem estar acompanhados do responsável pelo 

SOLO/DUO/CONJUNTO, se houver; 

13. Exclusivamente o responsável pela inscrição do SOLO/CASAL/GRUPO poderá ser 

reportar à Produção e Curadores do Evento, caso necessário; 

14. Os camarins deverão ser desocupados logo após a apresentação do 

SOLO/CASAL/GRUPO. Danos verificados nos mesmos serão informados aos 

responsáveis do SOLO/CASAL/GRUPO para ressarcimento no prazo de até 48 horas; 

15. A ordem de entrada aos camarins obedecerá a ordem de apresentação na Mostra; 

16. A ordem de apresentação será elaborada pelos Curadores da Mostra; 

17. A organização da Mostra não se responsabiliza por objetos deixados nos camarins, 

palco e dependências da Casa de Espanha; 

18. Os casos omissos a este regulamento serão analisados e pronunciados pela 

organização do Evento; 

19. Não caberá recurso judicial sobre os itens deste regulamento; 

20. É obrigatória a apresentação da credencial (identificação com pulseira ou crachá) da 

Mostra no momento da entrada nos camarins e dependências da Casa de Espanha no 

dia da Mostra; 

21. Não será permitida a entrada de integrantes do SOLO/CASAL/GRUPO sem credencial; 



 
 
 
 
 

CLEWESON SONECA E MARIA HERCÍLIA ARAÚJO 

 
22. O SOLO/CASAL/GRUPO terá 30 segundos para se posicionar antes do início da 

coreografia, a partir do momento do seu anúncio, bem como 30 segundos para se retirar 

ao término do seu tempo; 

23. Caso haja necessidade de utilizar mais tempo no agradecimento da coreografia, este 

deve ser solicitado e comunicado à produção do evento. 

 
 

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 Os SOLO/CASAL/GRUPO inscritos, bem como seus componentes, concordam que no 

momento da sua inscrição cedem ao Gafieira Brasil®, bem como aos seus 

patrocinadores/apoiadores/realizadores, o direito do uso de imagem, em caráter 

definitivo e gratuito, no país ou exterior, por meio das fotos ou filmagens realizadas 

durante a Mostra Coreográfica Gafieira Brasil® 2019, para utilização sem qualquer 

restrição; 

 As inscrições são ilimitadas, entretanto as vagas para apresentação são restritas ao 

número de apresentações “aprovadas”; 

 É de autonomia da Curadoria Artística da Mostra e dos Idealizados do Gafieira Brasil® a 

escolha da ordem das apresentações; 

 O ato da inscrição implicará a sujeição dos interessados às normas e às condições 

estabelecidas neste regulamento; 

 Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro/RJ, como competente para dirimir 

eventuais dúvidas a respeito da interpretação e aplicação do presente regulamento, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curadoria Artística da Mostra Coreográfica do Gafieira Brasil® 2019 
 
 

 

VINICIUS VILLIGER, PATRICK CARVALHO E RODRIGO MARQUES 
 

Idealizadores do Gafieira Brasil® 


