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MOSTRA ABERTA 
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RETIFICADO EM 04/09/2021 ÀS 20:54 

 

Nos dias 20, 21 e 22, às 20 horas, o Palco do Setembro em Dança receberá a Mostra 

Aberta. São convidados a participar da mostra academias, escolas, grupos, coletivos e cias. 

de Ponta Grossa, em qualquer gênero e estilo. Nesta etapa não há premiação de nenhuma 

espécie, e são reservadas vagas para até 90 coreografias, divididas entre os três dias.  

Caso o número de inscritos ultrapasse o total de 90 (noventa) vagas, a comissão 

organizadora reserva-se o direito de eliminar a participação da inscrição de número 91 

(noventa e um) bem como das seguintes, mantendo-as em um banco de suplentes, para 

convocação caso haja desistência das inscrições de número 1 a 90.  

Não será permitido inscrever conjuntos com mais de 16 bailarinos em cena. 

Não serão admitidas coreografias e/ou músicas que desrespeitem os princípios de 

cidadania, com conteúdos preconceituosos, que sejam caracterizados como discriminação 

de raça, etnia, credo, gênero e congêneres, e/ou conteúdos criminosos que incitem ódio. Da 

mesma forma não é permitido que contenha polarização política e sexista. A presença deste 

tipo de conteúdo será considerada como violação de interesse público. Caso identificada, a 

qualquer momento, a presença desse conteúdo, o projeto será impedido de continuar a 

apresentação, e impedido de participar dos editais da Fundação Municipal de Cultura pelos 

próximos 05 (cinco anos).  

Não há idade mínima para a participação na Mostra Aberta. 

Não serão admitidos cenários, figurinos, fogos, água e demais materiais que possam trazer 

risco aos bailarinos, ao público, e que possam danificar o linóleo, bem como interferir na 

realização da próxima coreografia; 

As coreografias inscritas poderão conter até 04 (quatro) minutos.  
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O tempo para entrada no palco, posicionamento, e início da coreografia é de no máximo 02 

(dois minutos). São permitidos elementos de cena desde que respeitados os itens acima 

descritos, e que sejam montados neste período de dois minutos; 

As inscrições da Mostra Aberta estarão abertas através do site 

cultura.pontagrossa.pr.gov.br entre os dias 02 de Setembro até as 23:59 o dia 10 de 

Setembro de 2021. 

A divulgação dos participantes autorizados para a mostra aberta, será até dia 17 de 

setembro, através do site cultura.pontagrossa.pr.gov.br, junto com o horário da passagem 

de palco bem como as apresentações. 

São itens obrigatórios no ato da inscrição que se dará exclusivamente online: 

a) Nome do responsável pela coreografia; 

b) Nomes de todo(as) o(a)s bailarino(a)s; 

c) Autorização expressa do responsável quando menor de idade; Vide anexo 

d) Telefone do responsável pela coreografia; 

e) Vídeo da coreografia enviado por Google Drive (caso de dúvidas, consultar manual 

de envio, disponível no site cultura.pontagrossa.pr.gov.br); 

f) Nome da Coreografia; 

g) Nome do Coreógrafo; 

h) Nome de quem acompanhará a reprodução da música; 

i) Arquivo da música em MP3; 

j) Título da música e compositor; 

k) Nome de quem acompanhará a reprodução da música; 

Os participantes deverão estar presentes no local do evento com no mínimo 60 minutos de 

antecedência, na área aberta destinada aos bailarinos. O responsável pela coreografia 

deverá estar integralmente acompanhando o elenco. 

A pessoa que acompanhará a reprodução da música deverá estar duas coreografias antes 

da que representará junto a equipe de sonorização, tendo em mãos uma cópia da mídia 

digital, caso seja necessário utilizar a música além da recebida no ato da inscrição. 

A comissão organizadora se reserva ao direito de interromper a música caso a coreografia 

ultrapasse o tempo limite de 04 (quatro) minutos. A estrutura de palco e a iluminação será 

igual em todas as apresentações, podendo a comissão organizadora alterar a cor da 

iluminação, conforme necessidade. 

Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do Setembro em Dança. 
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Ponta Grossa, 02 de setembro de 2021. 

 

 

 Alberto Schramm Portugal 

 Presidente da Fundação de Cultura de Ponta Grossa 


