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REGULAMENTO  
 

1. Apresentação 
 
1.1 A 12ª Mostra Brasileira de Dança (MBD), será realizada na cidade do Recife, Pernambuco, 
Brasil, no período de 27 de julho a 15 de agosto de 2015.  
 
1.2 A MBD é composta por espetáculos e coreografias de diversos gêneros e formatos, 
preferencialmente inéditos, para crianças e/ou adultos.  
 
1.3 As casas de espetáculos participantes serão: Teatro de Santa Isabel, Teatro Luiz Mendonça, 
Teatro Barreto Júnior, Teatro Apolo, Teatro Hermilo Borba Filho e Teatro Marco Camarotti.  
Acesse o site www.mostrabrasileiradedanca.com.br e confira fotos, planta baixa e relação 
equipamentos. 
 

2. Cronograma/2015 
 

Período Atividades 

13 de abril  Abertura de Edital 

13 de abril a 15 de maio  Recebimento de Propostas 

18 a 31 de maio  Análise de propostas 

01 de junho  Resultado 

27 de julho a 04 de agosto  Ações Formativas 

05 a 15 de agosto  Apresentações  

 
3. Quem pode participar 

 
3.1 Categoria Profissional, espetáculos de todo Brasil podem se inscrever para obras acima de 
40 minutos nos seguintes estilos: clássico, neoclássico, moderno, contemporâneo, popular, 
folclórico (afro, flamenco, árabe, etc.), rua, sapateado, salão e jazz. 
 
3.2 Categoria Profissional, coreografias entre 15 e 20 minutos (exclusivo para Pernambuco). 
Nos seguintes estilos: clássico, neoclássico, moderno, contemporâneo, popular, folclórico (afro, 
flamenco, árabe, etc.), rua, sapateado, salão e jazz. 
 
3.3 Grupos em formação, coreografias entre 03 e 10 minutos (exclusivo para Pernambuco). Nos 
seguintes estilos: clássico, neoclássico, moderno, contemporâneo, popular, folclórico (afro, 
flamenco, árabe, etc.), rua, sapateado, salão e jazz. 
 
3.4 Para a programação de grupos profissionais, no caso em que existe remuneração, 
solicitamos que 80% dos componentes possuam registro profissional junto à Delegacia Regional 
do Trabalho (DRT). Se o artista ou técnico estiver aguardando o devido registro, indicamos 
colocar na inscrição "em tramitação". Em caso de aprovação, o projeto proponente terá 05 
(cinco) dias para apresentar a devida comprovação, caso contrário terá o projeto 
desclassificado. 
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3.5 Os trabalhos inéditos terão prioridade na avaliação. Devendo ser enviado para análise pelo 
menos 50% da montagem da obra.  
 
3.6 Caso algum espetáculo ou coreografia apresente crianças menores de 14 anos, será de 
responsabilidade da companhia providenciar a autorização dos responsáveis, com firma 
reconhecida em cartório, e do juizado de menores, para a apresentação no evento. 
 
3.7  Trabalhos apresentados em edições anteriores da Mostra, não poderão participar deste 
processo de seleção.  
 
Ações que você pode se inscrever: 
 
DIFUSÃO  

 ESPETÁCULOS PROFISSIONAIS  | acima de 40 minutos  (Para todo Brasil) 

 COREOGRAFIAS PROFISSIONAIS | entre 15 e 20 minutos ( Para grupos de Pernambuco) 

 GRUPOS EM FORMAÇÃO | coreografias entre 3 e 10 minutos (Para grupos de 
Pernambuco) 

 
FORMAÇÃO 

 PROFESSORES OFICINAS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (Para todo Brasil) 

 PROFESSORES OFICINAS DE INICIAÇÃO (Para profissionais residentes em Pernambuco) 
 

4. Onde e como se inscrever  
 
4.1 As inscrições poderão ser realizadas pelos proponentes através do site 

www.mostrabrasileiradedanca.com.br, no período de 13 de abril até 15 de maio de 2015.  
 

4.2  O sistema só permite o cadastramento de 01(um) único e-mail por proposta.  
 

4.3 Não serão aceitos projetos enviados por e-mail ou pela página do facebook. 
 

4.4 Toda e qualquer dúvida ou problema técnico, favor entrar em contato com a Agência Piano 
Lab,  das 09h às 16h, de segunda à sexta-feira através do telefone (81) 3427.3660 ou 
também pela página da Mostra Brasileira de Dança no facebook.  
 

4.5 Toda e qualquer dúvida referente ao conteúdo da proposta, favor entrar em contato no 
escritório do festival, das 10h às 16h, de segunda à sexta-feira através do telefone (81) 
3421.8456 ou pelo e-mail info@mostrabrasileiradedanca.com.br   

 
4.6 Pré  Requisitos para inscrição na área de Formação. 

 
1. Estar cursando (a partir do 5º período) ou ser graduado em dança;  estar cursando ou 

ter terminado uma pós-graduação em dança. No caso de professores com experiência 
na área (mínimo 5 anos) faz-se necessário apresentar comprovação. 
 

2. Ter 18 anos de idade ou mais. 
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Parágrafo único – Durante o festival, os espetáculos e/ou artistas poderão ser fotografados ou 
filmados pela equipe de comunicação, para fins de divulgação, relatório ou arquivo. As imagens 
dos espetáculos e/ou artistas feitas pela equipe do festival estarão liberadas para utilização da 
Mostra Brasileira de Dança e seus patrocinadores para fins de divulgação de qualquer natureza, 
por tempo indeterminado.   
 

5. Seleção e avaliação 
 
5.1 A comissão de avaliação dos grupos nacionais e internacionais será realizada pelo direção 
do evento.  
 
5.2 A comissão de avaliação dos grupos de Pernambuco, será composta por integrantes de 
notório saber, indicados em escuta pública, realizada na 2ª quinzena de abril de 2015. 
 
5.3 O resultado será divulgado no dia 01 de junho de 2015, no site da mostra 
(www.mostrabrasileiradedanca.com.br). 
 
5.4 O professor selecionado deverá ter disponibilidade no período de 27 de julho a 04 de 
agosto de 2015.  
 
5.5 O grupo selecionado deverá ter disponibilidade no período de 05 a 15 de agosto de 2015.  
 
5.6 Não caberá recursos da decisão da Comissão de Seleção. 
 
5.7 Ao se inscrever na MBD, o concorrente concorda com as cláusulas e aceita as condições 
apresentadas nesta convocatória.  
 

6. Remuneração  
 
6.1 Profissionais com espetáculos acima de 40 minutos. 
 
Solos R$ 2.000,00 
Duos e Trios R$ 2.500,00 
Grupos (entre 04 e 10 bailarinos) R$ 4.000,00 
Grupos (a partir de 11 bailarinos) R$ 4.500,00 
 
6.2 Profissionais com coreografias entre 15 e 20 minutos  
 
Solos R$ 1.200,00 
Duos e Trios R$ 1.500,00 
Grupos (acima de 04 bailarinos) R$ 2.000,00 
 
Obs. Para grupos em processo de formação, não haverá remuneração de cachê. 

 
 

http://www.mostrabrasileiradedanca.com.br/
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6.3 Formação - Valor pago por hora/aula R$120,00  
(Aperfeiçoamento 15 horas - Iniciação 10 horas)    
 
6.4 Para efeito de pagamento dos cachês, será necessária a emissão de nota fiscal de pessoa 
jurídica, que deverá ter a mesma natureza do serviço prestado.  
 
6.5 O prazo de pagamento dos cachês varia de acordo com cada contrato entre o patrocinador 
e o festival. Pede-se um prazo de até 60 (sessenta dias), após o término do evento, para 
liquidação.  
 

7. Direito Autoral  
 
7.1 É de responsabilidade da companhia regularizar o uso das obras utilizadas em seu 
espetáculo junto às instituições responsáveis. 
 
7.2 Em caso de obras de dança, que possuam textos, é necessário ter a declaração de liberação 
do autor ou liberação perante os órgãos competentes.  
 
7.3 Sobre as músicas executadas no espetáculo é preciso enviar para o festival nome da música, 
autor e duração para a liberação ou regularização das obras apresentadas junto ao ECAD. Após 
o resultado do evento. 

 
 
 
 

Recife, 10  de abril de 2015. 


