FAC Online - 1ª edição
13 a 16 de agosto de 2020

APRESENTAÇÃO
Sejam bem-vindos à edição online do FAC Festival de dança!!!! O FAC é um festival que visa aprimorar o
desenvolvimento da dança em geral, estimulando o processo técnico e artístico de bailarinos(as), professores
e aspirantes.
Há 10 anos realizamos o FAC presencial, e neste ano de 2020 a edição de 10 anos se realizaria no mês de Agosto,
mas com a pandemia resolvemos atender o nosso público com a versão online, em que os bailarinos não
precisarão sair das suas casas para participarem, mantendo o foco na capacitação, que é o objetivo principal do
FAC, pois realizaremos workshops e cursos online, e sem deixarem de sentir o frio na barriga, a emoção, e a
expectativa de como o público e o júri irão perceber a sua dança, em três Mostras: “No Palco”, “Palco em Casa”
e “Palco em Família”.
O FAC Online será realizado 100% em ambiente digital a ser divulgado posteriormente.
OBJETIVOS
→
→
→
→
→
→
→

Manter viva a chama dos amantes da dança, motivando-os a sonhar e produzir mesmo em tempos de
pandemia.
Fomentar a capacitação técnica e artística na área da dança contribuindo para a formação de bailarinos(as)
e professores
Estimular o desenvolvimento da inovação artística dos bailarinos(as) e professores, buscando novos
olhares e formatos de se aprender e apresentar a sua dança.
Incentivar as formas inovadoras de pesquisa em dança, através do uso da tecnologia.
Divulgar e incentivar a dança como forma de expressão ímpar no desenvolvimento humano.
Valorizar e incentivar o intercâmbio entre grupos e/ou bailarinos(as), estudantes e profissionais,
rompendo as barreiras ainda mais neste período, que nos permite maior acesso a pessoas de todos os
lugares do mundo.
Incentivar a formação de plateia para o público de dança e para o público geral, com o envolvimento deste
através das plataformas digitais e redes sociais acessíveis.

ATIVIDADES
→

Mostra No Palco
Mostra competitiva de dança em que bailarinos(as) enviam vídeos de trabalhos artísticos seus já
apresentados NO PALCO em outros Festivais ou espetáculos.

→

Mostra Palco em Casa
Mostra competitiva de dança em que bailarinos(as) produzem e gravam seus trabalhos artísticos em casa
ou em ambiente que não configure um palco, que seja um trabalho autoral ou uma remontagem de
repertorio.

→

Mostra Palco em Família
Mostra Competitiva de dança em que as famílias gravam coreografias, sejam os participantes bailarinos
ou não.
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→

Workshops
Um dos momentos de maior aprendizado para os(as) bailarinos(as), pois os jurados das Mostras No Palco,
Palco em Casa e Palco em Família ministrarão aulas online para contato e aperfeiçoamento em diversos
gêneros de dança, buscando sempre transmitir o máximo de informação e da melhor qualidade possível.
Os Workshops online utilizarão plataforma fechada aos participantes inscritos e será divulgada em data
próxima ao evento.

→

Cursos para Professores
Momento destinado exclusivamente para professores, aprendizes e aspirantes a professores, em que
trabalhamos conteúdos teóricos e práticos de forma a buscar capacitar cada vez mais os participantes. Os
Cursos online utilizarão plataforma fechada aos participantes inscritos e será divulgada em data próxima
ao evento.

CASHBACK
O que é cashback? É um sistema em que o usuário pode receber uma determinada parcela do valor da compra
na forma de bônus.
Pensando em colaborar com os nossos participantes, criamos o cashback de 10% do valor do pedido para ser
revertido em crédito para novas inscrições no FAC Online 2020.
→

Regras
• Em nenhuma hipótese os créditos serão concedidos em dinheiro ou desconto para esta ou futuras
edições do FAC Festival de Dança.
• Os créditos serão concedidos em cupons que serão utilizados exclusivamente para novas inscrições no
FAC Online 2020 na plataforma Dança Digital.
• Os cupons serão disponibilizados exclusivamente ao responsável pela inscrição.
• O cashback será validado após o pedido entrar na situação “PAGO” no campo Minhas Inscrições na
conta do responsável pelas inscrições do FAC Online na plataforma Dança Digital.
• Para solicitar o cupom de desconto ou tirar dúvidas, contatar a produção do FAC Online via whatsapp:
(84) 99155-9202 (Raissa).

MOSTRAS COMPETITIVAS

MOSTRA NO PALCO
Mostra competitiva de dança em que serão avaliados vídeos de trabalhos artísticos já apresentados no palco
em outros Festivais ou espetáculos.
GÊNEROS – Mostra No Palco
→ Clássico de Repertório
Trechos de balés consagrados até o século XIX (Não são permitidos balés do século XX por motivo de direitos
autorais).

→

→

→
→
→
→

Clássico Livre
Coreografias de Ballet clássico podendo usar elementos variados, porém sem sair do contexto do Ballet,
criadas para o nível e condições técnicas e artísticas dos candidatos.
Contemporâneo
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos que sigam a técnica de dança contemporânea ou também as
linhas das escolas de Dança Moderna como Graham, Limón, Cunningham, etc.
Danças Urbanas
Poderão se inscrever trabalhos entre hip-hop, breakdance, popping, locking, krump, dentre outros.
Estilo Livre
Poderão se inscrever trabalhos em que haja uma mescla de técnicas e estilos.
Jazz e/ou Musical
Poderão ser inscritos trabalhos que utilizem técnicas e linhas dos vários estilos de Jazz e/ou Musical.
Sapateado
Poderão se inscrever trabalhos que utilizem técnicas de sapateado americano ou irlandês.
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MODALIDADES – Mostra No Palco
→

Para Clássico de Repertório – duração do vídeo: tempo da obra
• Variação Feminina
• Variação Masculina
• Pas de Deux
• Grand Pas de Deux
• Duo
• Pas de Trois
• Conjunto

→

Para os Demais Gêneros:
• Solo Feminino - duração do vídeo: até 3’
• Solo Masculino - duração do vídeo: até 3’
• Duo - duração do vídeo: até 4’
• Trio - duração do vídeo: até 4’
• Conjunto - duração do vídeo: até 5’

CATEGORIAS – Mostra No Palco
→
→
→

Pré - 7 a 10 anos
Junior - 11 a 14 anos
Sênior - 15 anos acima
• Determinará a categoria do duo, trio e do conjunto a média aritmética das idades (somar todas e dividir
pelo número de participantes).
• ATENÇÃO: Será considerada a idade do(a) bailarino(a) no dia 16/08/2020 - último dia do festival. Por
exemplo: no vídeo enviado, gravado no ano de 2018, o(a) bailarino(a) estava com 13 anos e atualmente
tem 15. Esta coreografia concorre na categoria Sênior (15 anos acima). Sugerimos que o bailarino(a)
envie vídeos o mais aproximado possível da sua idade atual.

OBSERVAÇÕES – Mostra No Palco
→
→
→
→
→
→
→
→

Os(as) bailarinos(as) poderão se inscrever em diferentes gêneros e modalidades.
Um mesmo(a) bailarino(a) só pode concorrer a um solo em cada gênero de dança, não podendo, portanto,
concorrer com ele mesmo.
No clássico de repertório uma escola/grupo poderá inscrever uma mesma coreografia quantas vezes
quiser, desde que com bailarinos(as) diferentes.
Um mesmo casal só poderá concorrer com um Pas de Deux no clássico de repertório não podendo
concorrer com ele mesmo. Um(a) mesmo(a) bailarino(a) poderá dançar com outro(a) partner.
Duos e trios só podem concorrer uma vez em cada gênero de dança não podendo concorrer com ele
mesmo, exceto se mudar pelo menos um membro do elenco.
Cada bailarino(a) poderá inscrever-se em várias modalidades, mantendo, porém, a mesma categoria no
caso de solo. Porém, em conjunto poderá participar de outra categoria.
Fica proibida a apresentação de nus, desclassificando o vídeo que infringir a regra.
As imagens dos participantes do evento do evento poderão ser utilizadas a critério da coordenação do FAC
para a divulgação de seus eventos por tempo indeterminado. É imprescindível o envio das autorizações
de uso de imagens constantes na última página deste regulamento, sob pena de desclassificação.

PREMIAÇÕES – Mostra No Palco
Os vídeos que obtiverem os primeiros, segundos e terceiros lugares em todos os gêneros, modalidades e
categorias da Mostra No Palco serão premiadas com:
→ Solo e Variação: troféu digital para o(a) bailarino(a) solista
→ Duo, Pas de Deux e Grand Pas de Deux: um troféu digital para cada bailarino(a)
→ Trios e Pas de Trois: um troféu digital para cada bailarino(a)
→ Conjunto: um troféu digital para o conjunto

REGULAMENTO - FAC Online
Página 3 de 11

PREMIAÇÕES ESPECIAIS – Mostra No Palco
Os valores das premiações especiais serão pagos por meio de transferência bancária na conta indicada pelo
responsável em até 30 dias após o término do Festival.
→

Todos os bailarinos inscritos terão 10% de desconto na loja virtual da Só Dança (www.sodanca.com.br)

→

Melhor Bailarina (solo ou variação)
• R$ 300,00 (trezentos reais)
• Voucher para a loja virtual da Só Dança no valor de R$200,00 (duzentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021

→

Melhor Bailarino (solo ou variação)
• R$300,00 (trezentos reais)
• Voucher para a loja virtual da Só Dança no valor de R$200,00 (duzentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021

→

Melhor Duo, Pas de Deux ou Grand Pas de Deux
• R$200,00 (duzentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um duo no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021 para cada bailarino(a)

→

Melhor Trio ou Pas de Trois
• R$300,00 (trezentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um trio no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021 para cada bailarino(a)

→

Melhor Conjunto
• R$550,00 (quinhentos cinquenta reais)
• Convite para apresentação como conjunto convidado na abertura do FAC 10 anos - 2021

→

Coreógrafo ou Remontador destaque
• R$150,00 (cento e cinquenta reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um curso para professores no FAC 10 anos - 2021

ENVIO DOS VÍDEOS – Mostra No Palco
→ Os vídeos com duração igual ou inferior a 1 minuto deverão ser postados no feed do instagram do
participante ou responsável.
→ Os vídeos com duração superior a 1 minuto, deverão ser postados no IGTV do instagram do participante
ou responsável.
→ Os vídeos deverão ser marcados com a hashtag #FACNoPalco
→ Para a postagem no instagram os vídeos devem estar no formato de arquivo MP4 com tamanho máximo
de 650 MB
→ O link do vídeo postado no instagram deverá ser informado no campo do formulário no ato da inscrição
em: https://dancadigital.com/onlinefac.
→ Conforme os pagamentos das inscrições forem sendo confirmados os vídeos serão enviados para os
jurados para avaliação.
INSCRIÇÕES – Mostra No Palco
→ As inscrições e pagamentos serão feitas através do link https://dancadigital.com/onlinefac.
→

O período de inscrições será de 13/06 a 31/07/20, em três lotes:
• 1º Lote: 13/06 a 28/06/20
− Variação e Solo............................................................................. R$50,00 (cinquenta reais)
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$70,00 (setenta reais)
− Pas de Trois e Trio ........................................................................... R$90,00 (noventa reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) ............................ R$130,00 (cento e trinta reais)
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• 2º Lote: 29/06 a 14/07/20
− Variação e Solo............................................................................. R$60,00 (sessenta reais)
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$80,00 (oitenta reais)
− Pas de Trois e Trio ............................................................................. R$100,00 (cem reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) .......................R$140,00 (cento e quarenta reais)

→
→
→
→
→
→

• 3º Lote: 15/07 a 31/07/20
− Variação e Solo................................................................................ R$70,00 (setenta reais)
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$90,00 (noventa reais)
− Pas de Trois e Trio ................................................................... R$110,00 (cento e dez reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) .................... R$150,00 (cento e cinquenta reais)
Formas de pagamento: cartão de crédito e boleto bancário, exclusivamente na plataforma Dança Digital.
O FAC online reserva-se no direito de encerrar as inscrições para a Mostra No Palco antes do prazo
estipulado (31/07/20) caso atinja o número máximo de coreografias inscritas.
Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência por parte do participante o FAC
Online não realizará reembolso.
Em caso de cancelamento por parte do festival, haverá reembolso do valor da inscrição menos taxa
administrativa.
A inscrição só terá validade mediante pagamento realizado e validado.
ATENÇÃO: não será possível substituir o link do vídeo enviado no ato da inscrição.

MOSTRA PALCO EM CASA
Mostra competitiva de dança em que bailarinos(as) produzem e gravam seus trabalhos artísticos em casa ou
em ambiente que não configure um palco, que seja um trabalho autoral ou uma remontagem de repertorio.
GÊNEROS – Mostra Palco em Casa
→ Clássico de Repertório
Trechos de balés consagrados até o século XIX (Não são permitidos balés do século XX por motivo de direitos
autorais).

→

→

→
→
→
→

Clássico Livre
Coreografias de Ballet clássico podendo usar elementos variados, porém sem sair do contexto do Ballet,
criadas para o nível e condições técnicas e artísticas dos candidatos.
Contemporâneo
Podem ser inscritos neste gênero trabalhos que sigam a técnica de dança contemporânea ou também as
linhas das escolas de Dança Moderna como Graham, Limón, Cunningham, etc.
Danças Urbanas
Poderão se inscrever trabalhos entre hip-hop, breakdance, popping, locking, krump, dentre outros.
Estilo Livre
Poderão se inscrever trabalhos em que haja uma mescla de técnicas e estilos.
Jazz e/ou Musical
Poderão ser inscritos trabalhos que utilizem técnicas e linhas dos vários estilos de Jazz e/ou Musical.
Sapateado
Poderão se inscrever trabalhos que utilizem técnicas de sapateado americano ou irlandês.

MODALIDADES – Mostra Palco em Casa
→

Para Clássico de Repertório – duração do vídeo: tempo da obra
• Variação Feminina
• Variação Masculina
• Pas de Deux
• Grand Pas de Deux
• Duo
• Pas de Trois
• Conjunto
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→

Para os Demais Gêneros:
• Solo Feminino - duração do vídeo: até 3’
• Solo Masculino - duração do vídeo: até 3’
• Duo - duração do vídeo: até 4’
• Trio - duração do vídeo: até 4’
• Conjunto - duração do vídeo: até 5’

CATEGORIAS – Mostra Palco em Casa
→ Pré - 7 a 10 anos
→ Junior - 11 a 14 anos
→ Sênior - 15 anos acima
• Determinará a categoria do duo, trio e do conjunto a média aritmética das idades (somar todas e dividir
pelo número de participantes).
• ATENÇÃO: Será considerada a idade do(a) bailarino(a) no dia 16/08/2020 - último dia do festival.
OBSERVAÇÕES – Mostra Palco em Casa
→ Os(as) bailarinos(as) poderão se inscrever em diferentes gêneros e modalidades.
→ Um mesmo(a) bailarino(a) só pode concorrer a um solo em cada gênero de dança, não podendo, portanto,
concorrer com ele mesmo.
→ No clássico de repertório uma escola/grupo poderá inscrever uma mesma coreografia quantas vezes
quiser, desde que com bailarinos(as) diferentes.
→ Um mesmo casal só poderá concorrer com um Pas de Deux no clássico de repertório não podendo
concorrer com ele mesmo. Um(a) mesmo(a) bailarino(a) poderá dançar com outro(a) partner.
→ Duos e trios só podem concorrer uma vez em cada gênero de dança não podendo concorrer com ele
mesmo, exceto se mudar pelo menos um membro do elenco.
→ Cada bailarino(a) poderá inscrever-se em várias modalidades, mantendo, porém, a mesma categoria no
caso de solo. Porém, em conjunto poderá participar de outra categoria.
→ Fica proibida a apresentação de nus, desclassificando o vídeo que infringir a regra.
→ As imagens dos participantes do evento do evento poderão ser utilizadas a critério da coordenação do FAC
para a divulgação de seus eventos por tempo indeterminado. É imprescindível o envio das autorizações
de uso de imagens constantes na última página deste regulamento, sob pena de desclassificação.
PREMIAÇÕES – Mostra Palco em Casa
Os vídeos que obtiverem os primeiros, segundos e terceiros lugares em todos os gêneros, modalidades e
categorias da Mostra Palco em Casa serão premiadas com:
→ Solo e Variação: troféu digital para o(a) bailarino(a) solista
→ Duo, Pas de Deux e Grand Pas de Deux: um troféu digital para cada bailarino(a)
→ Trios e Pas de Trois: um troféu digital para cada bailarino(a)
→ Conjunto: um troféu digital para o conjunto
PREMIAÇÕES ESPECIAIS – Mostra Palco em Casa
Os valores das premiações especiais serão pagos por meio de transferência bancária na conta indicada pelo
responsável em até 30 dias após o término do Festival.
→ Todos os bailarinos inscritos terão 10% de desconto na loja virtual da Só Dança (www.sodanca.com.br)
→

Melhor Bailarina (solo ou variação)
• R$ 300,00 (trezentos reais)
• Voucher para a loja virtual da Só Dança no valor de R$200,00 (duzentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021

→

Melhor Bailarino (solo ou variação)
• R$300,00 (trezentos reais)
• Voucher para a loja virtual da Só Dança no valor de R$200,00 (duzentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um solo ou variação no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021
REGULAMENTO - FAC Online
Página 6 de 11

→

Melhor Duo, Pas de Deux ou Grand Pas de Deux
• R$200,00 (duzentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um duo no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021 para cada bailarino(a)

→

Melhor Trio ou Pas de Trois
• R$300,00 (trezentos reais)
• Isenção na taxa de inscrição de um trio no FAC 10 anos - 2021
• Isenção na taxa de inscrição de um workshop no FAC 10 anos - 2021 para cada bailarino(a)

→

Melhor Conjunto
• R$550,00 (quinhentos cinquenta reais)

GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS – Mostra Palco em Casa
→ De acordo com a atual situação recomendamos que os vídeos inscritos na mostra Palco em Casa sejam
gravados em separado e editados posteriormente, a fim de não ocorrerem deslocamentos e aglomerações
de pessoas. Sugerimos o uso de aplicativos de edição de vídeo.
→ Para a filmagem o aparelho deve ser posicionado na vertical (modo retrato)
→ Sugerimos apoiar o aparelho em tripé ou suporte, evitando assim trepidações na imagem
→ Ambiente bem iluminado para facilitar a avaliação do jurado
→ O volume do som deverá estar audível para que o aparelho capte de maneira clara
→ É de responsabilidade exclusiva do participante a qualidade do vídeo (som e imagem)
→ Os vídeos com as características abaixo listadas serão desclassificados:
• Gravações com problemas técnicos de imagem ou som
• Gravações que o tempo ultrapasse o tempo máximo previsto neste regulamento
ENVIO DOS VÍDEOS – Mostra Palco em Casa
→ Os vídeos com duração igual ou inferior a 1 minuto deverão ser postados no feed do instagram do
participante ou responsável.
→ Os vídeos com duração superior a 1 minuto, deverão ser postados no IGTV do instagram do participante
ou responsável.
→ Os vídeos deverão ser marcados com a hashtag #FACPalcoEmCasa
→ Para a postagem no instagram os vídeos devem estar no formato de arquivo MP4 com tamanho máximo
de 650 MB
→

O link do vídeo postado no instagram deverá ser informado no campo do formulário no ato da inscrição
em: https://dancadigital.com/onlinefac.

→

Conforme os pagamentos das inscrições forem sendo confirmados os vídeos serão enviados para os
jurados para avaliação.

INSCRIÇÕES – Mostra Palco em Casa
→

As inscrições e pagamentos serão feitas através do link https://dancadigital.com/onlinefac.

→

O período de inscrições será de 13/06 a 31/07/20, em três lotes:
• 1º Lote: 13/06 a 28/06/20
− Variação e Solo............................................................................. R$50,00 (cinquenta reais)
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$70,00 (setenta reais)
− Pas de Trois e Trio ........................................................................... R$90,00 (noventa reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) ............................ R$130,00 (cento e trinta reais)
• 2º Lote: 29/06 a 14/07/20
− Variação e Solo............................................................................. R$60,00 (sessenta reais)
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$80,00 (oitenta reais)
− Pas de Trois e Trio ............................................................................. R$100,00 (cem reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) .......................R$140,00 (cento e quarenta reais)
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• 3º Lote: 15/07 a 31/07/20
− Variação e Solo................................................................................ R$70,00 (setenta reais)
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$90,00 (noventa reais)
− Pas de Trois e Trio ................................................................... R$110,00 (cento e dez reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) .................... R$150,00 (cento e cinquenta reais)
→
→
→
→
→
→

Formas de pagamento: cartão de crédito e boleto bancário, exclusivamente na plataforma Dança Digital.
O FAC online reserva-se no direito de encerrar as inscrições para a Mostra Palco em Casa antes do prazo
estipulado (31/07/20) caso atinja o número máximo de coreografias inscritas.
Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência por parte do participante o FAC
Online não realizará reembolso.
Em caso de cancelamento por parte do festival, haverá reembolso do valor da inscrição menos taxa
administrativa.
A inscrição só terá validade mediante pagamento realizado e validado.
ATENÇÃO: não será possível substituir o link do vídeo enviado no ato da inscrição.

MOSTRA PALCO EM FAMÍLIA
Mostra Competitiva de dança em que as famílias gravam coreografias, sejam os participantes bailarinos ou não.
GÊNERO – Mostra Palco em Família
→ Livre
MODALIDADES – Mostra Palco em Família
→ Duo - duração do vídeo: até 2’
→ Trio - duração do vídeo: até 3’
→ Conjunto - duração do vídeo: até 4’
CATEGORIA – Mostra Palco em Família
→ Única – todas as idades
OBSERVAÇÕES – Mostra Palco em Família
→ Os(as) participantes poderão se inscrever em diferentes modalidades.
→ Duos, trios e conjuntos não podem concorrer com eles mesmos, exceto se mudar pelo menos um membro
do elenco.
→ Fica proibida a apresentação de nus, desclassificando o vídeo que infringir a regra.
→ As imagens dos participantes do evento do evento poderão ser utilizadas a critério da coordenação do FAC
para a divulgação de seus eventos por tempo indeterminado. É imprescindível o envio das autorizações
de uso de imagens constantes na última página deste regulamento, sob pena de desclassificação.
PREMIAÇÕES – Mostra Palco em Família
Os vídeos que obtiverem os primeiros, segundos e terceiros lugares em todas as modalidades da Mostra Palco
em Família serão premiados com um troféu digital.
PREMIAÇÃO ESPECIAL – Mostra Palco em Família
→ Melhor Vídeo
• R$ 400,00 (quatrocentos reais)
• Voucher para a loja virtual da Boutique da Dança no valor de R$200,00 (duzentos reais)
GRAVAÇÃO DOS VÍDEOS – Mostra Palco em Família
→ Para a filmagem o aparelho deve ser posicionado na vertical (modo retrato)
→ Sugerimos apoiar o aparelho em tripé ou suporte, evitando assim trepidações na imagem
→ Ambiente bem iluminado para facilitar a avaliação do jurado
→ O volume do som deverá estar audível para que o aparelho capte de maneira clara
→ É de responsabilidade exclusiva do participante a qualidade do vídeo (som e imagem)
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→

Os vídeos com as características abaixo listadas serão desclassificados:
• Gravações com problemas técnicos de imagem ou som
• Gravações que o tempo ultrapasse o tempo máximo previsto neste regulamento

ENVIO DOS VÍDEOS – Mostra Palco em Família
→ Os vídeos com duração igual ou inferior a 1 minuto deverão ser postados no feed do instagram do
participante ou responsável.
→ Os vídeos com duração superior a 1 minuto, deverão ser postados no IGTV do instagram do participante
ou responsável.
→ Os vídeos deverão ser marcados com a hashtag #FACPalcoEmFamilia
→ Para a postagem no instagram os vídeos devem estar no formato de arquivo MP4 com tamanho máximo
de 650 MB
→

O link do vídeo postado no instagram deverá ser informado no campo do formulário no ato da inscrição
em: https://dancadigital.com/onlinefac.

→

Conforme os pagamentos das inscrições forem sendo confirmados os vídeos serão enviados para os
jurados para avaliação.

INSCRIÇÕES – Mostra Palco em Família
→ As inscrições e pagamentos serão feitas através do link https://dancadigital.com/onlinefac.
→ O período de inscrições será de 13/06 a 31/07/20, em três lotes:
• 1º Lote: 13/06 a 28/06/20
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$70,00 (setenta reais)
− Pas de Trois e Trio ........................................................................... R$90,00 (noventa reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) ............................ R$130,00 (cento e trinta reais)
• 2º Lote: 29/06 a 14/07/20
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$80,00 (oitenta reais)
− Pas de Trois e Trio ............................................................................. R$100,00 (cem reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) .......................R$140,00 (cento e quarenta reais)

→
→
→
→
→
→

• 3º Lote: 15/07 a 31/07/20
− Pas de Deux, Grand Pas de Deux e Duo .......................................... R$90,00 (noventa reais)
− Pas de Trois e Trio ................................................................... R$110,00 (cento e dez reais)
− Conjunto (a partir de quatro integrantes) .................... R$150,00 (cento e cinquenta reais)
Formas de pagamento: cartão de crédito e boleto bancário, exclusivamente na plataforma Dança Digital.
O FAC online reserva-se no direito de encerrar as inscrições para a Mostra Palco em Família antes do prazo
estipulado (31/07/20) caso atinja o número máximo de coreografias inscritas.
Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência por parte do participante o FAC
Online não realizará reembolso.
Em caso de cancelamento por parte do festival, haverá reembolso do valor da inscrição menos taxa
administrativa.
A inscrição só terá validade mediante pagamento realizado e validado.
ATENÇÃO: não será possível substituir o link do vídeo enviado no ato da inscrição.
PRÊMIO CHALLENGE SÓ DANÇA

→ O desafio para o prêmio Challenge Só Dança/FAC Online será criado pela equipe da Só Dança e publicado
no TikTok e Instagram @sodancabrasil.
→ Os participantes irão reproduzir o desafio, postar em suas redes sociais e marcar o @facfestival e a
@sodancabrasil.
→ A equipe da Só Dança irá eleger o melhor vídeo.
→ Para participar do Challenge não é necessário estar inscrito no Fac Online.
→ Premiação: voucher para a loja virtual da Só Dança no valor R$150,00 (cento e cinquenta reais).
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COMISSÃO JULGADORA
• Os vídeos inscritos nas mostras No Palco, Palco em Casa e Palco em Família serão avaliados por uma
comissão julgadora composta por personalidades de expressão no meio artístico da dança, que classificarão
os trabalhos com nota única.
• Os comentários e notas serão enviados via e-mail ao responsável pelas inscrições em data posterior ao
festival.
• Serão premiadas as três maiores médias de cada gênero/modalidade/categoria nas mostras No Palco, Palco
em Casa e Palco em Família:
→ 1º lugar - nota mínima: 9,0
→ 2º lugar - nota mínima: 8,0
→ 3º lugar - nota mínima: 7,0
• Os jurados das mostras No Palco, Palco em Casa e Palco em Família farão Feedback em live no domingo, dia
16/08/20 no canal do Fac Festival de Dança no youtube (youtube.com/facfestivaldedanca).
• Os três primeiros classificados em cada gênero/modalidade/categoria das mostras No Palco, Palco em Casa
e Palco em Família serão divulgados e premiados após o feedback com os jurados.
• Ao corpo de jurados é facultado o direito de não premiar nenhum concorrente, caso estes não
correspondam ao nível técnico estabelecido, assim como empatar ou desempatar de acordo com décimos
de diferença entre um candidato e outro. A decisão da equipe de jurados é soberana e irrecorrível.
WORKSHOPS
→
→

As inscrições e pagamentos serão feitas através do link https://dancadigital.com/onlinefac.
O período de inscrições será de 13/06 a 31/07/20, em três lotes. Valores por workshop:
• 1º Lote: 13/06 a 28/06/20 ................................................................. R$40,00 (quarenta reais)
• 2º Lote: 29/06 a 14/07/20 ................................................................. R$50,00 (cinquenta reais)
• 3º Lote: 15/07 a 31/07/20 ................................................................. R$60,00 (sessenta reais)
→ Formas de pagamento: cartão de crédito e boleto bancário, exclusivamente na plataforma Dança Digital.
→ Duração de cada workshop: duas aulas de 1h30 cada (total de 3h).
→ Haverá emissão de certificado digital – participação em pelo menos uma das aulas.
→ Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência do participante, o FAC Online não
realizará reembolso.
→ Em caso de cancelamento por parte do festival, haverá reembolso do valor da inscrição menos taxa
administrativa.
→ O FAC Online reserva-se no direito de encerrar as inscrições para os workshops antes do prazo estipulado
(31/07/20) caso atinja o número máximo de inscrições.
→ O FAC se reserva no direito de substituir professores e convidados em caso de necessidade de força maior.
CURSOS PARA PROFESSORES
→
→

As inscrições e pagamentos serão feitas através da do link https://dancadigital.com/onlinefac.
O período de inscrições será de 13/06 a 31/07/20, em três lotes. Valores por curso:
• 1º Lote: 13/06 a 28/06/20 .................................................... R$240,00 (duzentos e quarenta reais)
• 2º Lote: 29/06 a 14/07/20 ....................................................R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
• 3º Lote: 15/07 a 31/07/20 .................................................... R$260,00 (duzentos e sessenta reais)
→ Formas de pagamento: cartão de crédito e boleto bancário, exclusivamente na plataforma Dança Digital.
→ Duração: duas aulas de 2h cada (total de 4h).
→ Haverá emissão de certificado digital – participação em pelo menos uma das aulas.
→ Após inscrição realizada e devidamente paga, em caso de desistência do participante, o FAC Online não
realizará reembolso.
→ Em caso de cancelamento por parte do festival, haverá reembolso do valor da inscrição menos taxa
administrativa.
→ O FAC Online reserva-se no direito de encerrar as inscrições para os workshops antes do prazo estipulado
(31/07/20) caso atinja o número máximo de inscrições.
→ O FAC se reserva no direito de substituir professores e convidados em caso de necessidade de força maior.
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DOCUMENTOS
As autorizações abaixo devem ser devidamente preenchidas, assinadas e enviadas para o e-mail
docs.facfestival@gmail.com até o dia 31 de julho de 2020:
→

Maiores de idade - grupo/escola - uso de imagem para participantes (download)

→

Maiores de idade - participante independente - uso de imagem para participantes (download)

→

Menores de Idade - participação e uso de imagem - (download)

→

Coreografia (download)
_________________________________________________________________

OS CASOS OMISSOS AO REGULAMENTO SERÃO RESOLVIDOS PELA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO.
NÃO CABERÁ RECURSO JUDICIAL SOBRE OS ARTIGOS DESTE REGULAMENTO.
_________________________________________________________________

Siga o FAC Festival de Dança nas redes sociais e acompanhe as novidades do FAC Online!
@facfestival
/festivalfac
/facfestivaldedanca
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