
 
 

XVI MOSTRA DANÇAR SEM FRONTEIRAS 
 

Regulamento 2021 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
Qual é a sua relação com a dança? É apreciador? Bailarino? Professor? Simpatizante? Curioso? 
Independentemente do nível da sua relação, você tem a oportunidade de participar de um evento único.  

A MOSTRA DANÇAR SEM FRONTEIRAS 
 

1.1 - O que é? 
A Mostra Dançar sem Fronteiras é um evento, desenvolvido pela Cia do Corpo Centro de Artes. O mesmo 
encontra-se em sua XIV edição e busca integrar bailarinos, apaixonados pela dança e escolas do Brasil, 
Paraguai e Argentina. Proporcionando uma experiência inovadora no modo como a dança pode ser vivenciada. 

 
1.2 - Como funciona: 
Estamos vivendo um “NOVO NORMAL” momento atípico, mas num processo controlado. Desse modo, esse 
ano, além de pensar na segurança de todos os participantes teremos também novidades para tornar nosso 
evento ainda mais especial. 
O evento será realizado no Palco na Mansão das Artes, a Mostra Eu danço será exibida por Live no Instagram 
da Mostra, garantindo a acessibilidade para todos que desejarem ver esse momento único. 
 
1.3 – Objetivos: 
- Possibilitar um intercâmbio entre diferentes escolas/ bailarinos/ modalidades/ países. 
- Oportunizar a descoberta de novos talentos e diferentes formas de se relacionar com o dançar. 
- Divulgar, representar e incentivar a dança como forma de lazer, de se expressar e de se exercitar. 

 
1.4 - Modos de participação: 
Nesse evento você tem a oportunidade de dançar, de mostrar seu talento, de assistir e ser um jurado! 
São 5 formas de participação: Mostra Semi Profissional; Mostra Eu Danço; Workshops; Prestigiando; Votando. 
Para participar basta seguir o passo a passo descrito neste regulamento, optando pelo modo de participação que 
mais combina com você.  

 
1.4.1 - Mostra Eu danço 
É uma mostra Artístico Livre: Aberta a todos, mesmo sem experiência prévia com a dança. Revele ao Mundo o 
Artista que há em você e sem sair de casa. Crie! Faça o melhor na condição que tem, enquanto não temos 
condição melhor. Seja a melhor mensagem para alguém. Inspire. 
Os participantes dessa Mostra terão um contato mais próximo com os espectadores, haverá votação da melhor 
coreografia. 
 
1.4.2 – Mostra Semi Profissional 
Para todos os artistas que já têm experiência com a dança e querem mostrar o melhor do seu estilo. 

 
1.4.3 – Workshops 
Tem curiosidade ou gosta de dançar, escolha entre as opções a que combina melhor com você e participe das 
aulas com nossos super profissionais. 
 
1.4.4 – Para prestigiar: 
As apresentações serão divididas em blocos, de forma a permitir um rodízio de plateia, mantendo assim toda a 
segurança necessária e respeitando os protocolos exigidos. As apresentações serão feitas na área externa da 
Mansão das Artes (Avenida Pedro Basso, 450). O valor do ingresso fica ajustado em R$10,00 e poderá ser 
adquirido a partir do dia 20 de agosto de 2021 na secretaria da Mansão das Artes. 
 
1.4.5 – Para Votar: 
Seja jurado: Queremos saber sua opinião e contamos com sua ajuda para selecionar os melhores, os mais criativos 
participantes da Mostra Eu Danço*. 
Para todos que desejam participar desse momento fiquem ligados para acessar a plataforma de votação e fazer 
valer seu voto. 
 
*O sistema de votação será somente para a Mostra Eu Danço. 



 
2. INSCRIÇÃO  

2.1 Inscrição Mostra Eu Danço 
2.1.1 Para participar, os interessados deverão preencher a ficha de inscrição até o dia 25 de Agosto de 
2021, que está disponível no site do evento: www.ciadocorpoca.com/mostradsf e realizar o pagamento 
da mesma. 
2.1.2. Não haverá limites na quantidade de coreografias por amador, bailarino, escolas ou grupo. 
2.1.3. A inscrição de nenhum participante, grupo/companhia será aceita sem a confirmação do pagamento 
da taxa de inscrição até o dia 25 de Agosto de 2021, no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais) por bailarino para 
uma Coreografia, e para cada coreografia extra que o bailarino dançar a taxa será de R$ 10,00.  
2.1.4. Após o recebimento das taxas de inscrição, não haverá devolução da quantia paga caso haja 
desistência dos participantes. 
2.1.5 O pagamento pode ser presencial na secretaria da Mansão das Artes ou por PIX, para este 
último entre em contato pelo número (45) 9 91150654. 
 

Lembrando que os participantes da Mostra Eu Danço estarão participando do sistema de votação.   
 
2.2 Inscrição Mostra Semi Profissional 

2.2.1. Para participar, os interessados deverão preencher a ficha de inscrição até o dia 25 de Agosto de 
2021, que está disponível no site do evento: www.ciadocorpoca.com/mostradsf e realizar o pagamento 
da mesma. 
2.2.2. Não haverá limites na quantidade de coreografias por bailarino, escolas ou grupo. 
2.2.3. A inscrição de nenhum participante, grupo/companhia será aceita sem a confirmação do pagamento 
da taxa de inscrição até o dia 25 de Agosto de 2021, no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais) por bailarino 
para uma Coreografia, e para cada coreografia extra que o bailarino dançar a taxa será de R$ 10,00.  
2.2.4. Após o recebimento das taxas de inscrição, não haverá devolução da quantia paga caso haja 
desistência dos participantes. 
2.2.5 O pagamento pode ser presencial na secretaria da Mansão das Artes ou por PIX, para este 
último entre em contato pelo número (45) 9 91150654. 

 
2.3 Inscrição Workshops 

2.3.1. Para participar, os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, que está disponível no site 
do evento: www.ciadocorpoca.com/mostradsf e realizar o pagamento da mesma. 
2.3.2. Participarão dos Workshop somente aqueles que efetivarem o pagamento no valor de R$ 10,00 por 
workshop.  
2.3.3. Não haverá limites na quantidade de workshops que uma pessoa possa participar. Porém haverá 

apenas 15 vagas por workshop, respeitando os limites das salas. 
2.3.4. Após o recebimento das taxas de inscrição, não haverá devolução da quantia paga caso haja 
desistência dos participantes. 
2.3.5 O pagamento pode ser presencial na secretaria da Mansão das Artes ou por PIX, para este 
último entre em contato pelo número (45) 9 91150654. 
 

 
3.  MODALIDADES  

3.1 Serão aceitas inscrições para as seguintes modalidades: Ballet Clássico de Repertório; Ballet Clássico; Dança 
Contemporânea; Jazz; Danças Urbanas; Danças Populares ou Folclórica; Dança Livre*; Sapateado, Dança do 
Ventre, Dança de Salão, Ritmos, Femme Fatale, DiscoDance e TokDance. 
3.2 As escolhas dos Ballets apresentados são de inteira responsabilidade dos participantes, os quais deverão 
respeitar época, estilo e figurinos.  

*Na Mostra Eu Danço: Todos deverão se inscrever como Dança Livre   
 

4. CATEGORIAS E MODO DE PARTICIPAÇÃO 
 

Categoria Idade Modo de participação 
Tempo 
Máximo 

Baby 03 à 06 anos  

Solo  
3 minutos Duo ou Pas-de-Deux 

Trio 

Conjunto 5 minutos 

Infantil 06 à 12 anos  

Solo  
3 minutos Duo ou Pas-de-Deux 

Trio 

Conjunto 5 minutos 

Juvenil  12 à 16 anos  

Solo  
3 minutos 

 
Duo ou Pas-de-Deux 

Trio 

Conjunto 5 minutos 
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Adulto Acima de 16 anos 

Solo  
3 minutos Duo ou Pas-de-Deux 

Trio 

Conjunto 5 minutos 

 
4.1. Os participantes de ambas as mostras deverão estar atentos as categorias, modo de participação e tempo 
máximo. 
4.2. Na categoria ballet de repertório os tempos máximos serão considerados de acordo com o tempo original do 
ballet escolhido pelos participantes. 
4.3 É de total responsabilidade dos participantes a inscrição nas categorias duo e conjunto, onde orientamos que 
sejam utilizados vídeos gravados antes da pandemia ou que os participantes utilizem uma plataforma para gravar 
sem contato físico entre os participantes.  

 
5. WORKSHOPS 

5.1. Os Workshops serão realizados de forma presencial na Mansão das Artes (Avenida Pedro Basso, 450) 
5.2. A sala respeitará os limites e protocolos exigidos pelo município e decorrência da pandemia do Covid-19. 

 
6. CERTIFICAÇÃO  

6.1 Todos os participantes inscritos com o pagamento da Taxa de Inscrição efetivo, que participarem da Mostra, 
receberão através do e-mail fornecido no ato de inscrição, após a Mostra, seu Certificado. 
 

7. DIREITOS DE USO DE IMAGEM 
7.1 Os Amadores, Bailarinos, Coreógrafos, Grupos/Cias, desde logo autorizam a publicação de vídeos, fotos e 
ou imagens, para divulgação da Mostra, em impressos e/ou via internet, não cabendo qualquer direito autoral ou 
sobre uso de imagem. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 A Comissão organizadora da Mostra Dançar sem Fronteiras é soberana para resolver casos omissos a este 
regulamento, bem como para realizar qualquer mudança que entenda ser para o bom andamento do mesmo.  
9.2. Fica disponível para maiores esclarecimentos os seguintes contatos: 

E-Mail: mostradsf@gmail.com 
Celular (WhatsApp): 99115.0654 
Telefone: 3027.0654 
Site: www.ciadocorpoca.com/mostradsf 
Instagram: https://www.instagram.com/mostradsf/ 

 
9. FORO 

10.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Foz 
do Iguaçu -PR; 
10.2 Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, 
juntamente com 2(duas) testemunhas. 
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