MOVIRIO FESTIVAL
“Transformação e Reconstrução”

I – APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL
A Fontinelle Criações Artísticas retoma a temporada do MOVIRIO FESTIVAL. No ano de
2022, entre os dias, 08 a 28 de agosto, um evento com a essência carioca, que conta com uma
grande variedade de atividades artísticas, espalhadas pelas mais diversificadas localidades da
cidade do Rio de Janeiro e Niterói/RJ.
O MOVIRIO Festival, que já se tornou tradição na agenda cultural carioca, apresenta
anualmente uma série de eventos envolvendo as mais diversas práticas artísticas — dança,
teatro, música, circo, fotografia, cinema. Na sua 5ª. Edição, em 2022, Festival traz a
“Transformação e Reconstrução” como tema central de discussão, onde as redes são primordiais
para encontros, dando prioridade para a Arte X Tecnologia, que se movem para aproximação da
sociedade, oriunda de diversos meios, que contará com a realização de Espetáculos de Cias.
Profissionais, Mostra Competitiva, Mostra de Pole Dance, Workshops, Intervenções Artísticas,
Residência Artística, Exposição de Artes, Rodada de Negócios, Oficinas Criativas e outras tantas
atividades.

II - PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL
1. TEATRO JOÃO CAETANO
Praça Tiradentes, s/n - Centro, Rio de Janeiro – RJ
•

25 a 28 de agosto de 2022
Mostra Competitiva;

E ainda,
•
•

MOSTRA DE POLE DANCE no Teatro Cacilda Becker
PRÊMIO N.O.C. (Prêmio de Novos Olhares Coreográficos);

•

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA;
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•

•

•
•
•
•
•
•

ESPETÁCULOS COMPLETOS DE CIAS PROFISSIONAIS;
WORKSHOPS DIVERSOS - (Modern jazz, ballet clássico, dança contemporânea,
dança folclórica, canto, teatro, danças acrobáticas, danças urbanas, dança
moderna);
OFICINAS CRIATIVAS;
ENCONTROS DE DANÇA – COM MESA DE DEBATES SOBRE A ECONOMIA CRIATIVA
X FORMAÇÃO X PROFISSIONALIZAÇÃO;
BAILE DE DANÇA DE SALÃO;
RODADAS DE NEGÓCIOS COM PROGRAMADORES DE FESTIVAIS E TEATRO;
AULAS AO CÉU ABERTO;
EXPOSIÇÃO DE ARTES INTERATIVA;
(Programação confirmada pelo Site até junho/2022)

Verificar horários pelo site www.moviriofestival.com e pelas Redes Sociais
INSTAGRAM: @moviriofestival – FACEBOOK: /moviriofestival

REGULAMENTO DA MOSTRA DE POLE DANCE
III – INSCRIÇÕES ONLINE PARA MOSTRA DE POLE DANCE

Mostra de Pole Dance no Teatro Cacilda Becker no dia 20 de agosto de 2022.

Todos os participantes de atividades do MOVIRIO FESTIVAL deverão realizar seus
cadastros individuais de participantes antes das inscrições em atividades e eventos.

III.A) 1ª Etapa – Cadastro de Participantes (Pré-Cadastro)
___________________________________________________________
SE VOCÊ PARTICIPOU DE EDIÇÕES ANTERIORES, VERIFIQUE SE SEU NOME E NÚMERO DE
INSCRIÇÃO CONSTAM EM https://www.moviriofestival.com/sim.

SE SEU NOME E NÚMERO CONSTAREM NA LISTA EM https://www.moviriofestival.com/sim,
NÃO É NECESSÁRIO REPETIR O CADASTRO.

UTILIZE ESTES MESMOS NOME E NÚMERO NA 2ª ETAPA (II.B) PARA INSCRIÇÃO DAS
APRESENTAÇÕES E COREOGRAFIAS

___________________________________________________________
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Passo 1: Acessar o formulário de Cadastro de Participantes pelo link
https://forms.gle/ub4XseM9Fqn96bxW7 ou pelo link na Bio do Instagram (em PréCadastro) ou no site www.moviriofestival.com.
Passo 2: Preencher o formulário com as seguintes informações:
▪ Endereço de e-mail
▪ Nome Completo
▪ CPF
▪ Data de Nascimento
▪ Função / Atribuição do Participante
▪ Contato Telefônico
▪ Nome da Escola / Companhia / Grupo / Artista Independente
Passo 3: Um email automático será enviado para o endereço de e-mail cadastrado
logo após a finalização do cadastro.
Passo 4: A equipe MoviRio Festival irá verificar e validar as informações
cadastradas (Nome, CPF e Data de Nascimento).
SE AS INFORMAÇÕES NÃO PUDEREM SER VALIDADAS um email de aviso será
enviado para o endereço de e-mail cadastrado solicitando que se realize novamente o
cadastro do participante em questão, acessando mais uma vez o formulário de cadastro.

Passo 5: Um email de confirmação será enviado para o endereço de e-mail
cadastrado informando a efetivação do cadastro e o CÓDIGO MOVIRIO do participante
cadastrado

III.B) 2ª Etapa – Inscrição das Apresentações/Coreografias da Mostra de Pole Dance
___________________________________________________________

AGUARDE A DIVULGAÇÃO DOS FORMULÁRIOS PARA INSCRIÇÃO DAS
APRESENTAÇÕES E COREOGRAFIAS
___________________________________________________________
Todas as inscrições para apresentações/coreografias deverão ser realizadas por
meio do preenchimento dos formulários de inscrições online.
Todos os participantes deverão estar, previamente, cadastrados no Cadastro de
Participantes (Pré-Cadastro) antes das inscrições para as apresentações/coreografias (ver
acima Item III.A - 1ª Etapa).
A pessoa responsável pela inscrição das apresentações/coreografias também deverá
estar, previamente, cadastrada no Cadastro de Participantes (Pré-Cadastro) antes das
inscrições para as apresentações/coreografias (ver acima Item III.A - 1ª Etapa).
________________________________________________________
A LISTAGEM DOS PARTICIPANTES CADASTRADOS PODE SER CONSULTADA PELO LINK
https://www.moviriofestival.com/sim
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___________________________________________________________
Passo 1: Acessar o formulário de Inscrição das apresentações/coreografias da
Mostra Competitiva do MOVIRIO FESTIVAL 2022 pelo link
https://forms.gle/RNU9hsxNJf46xcSB9 ou pelo link na Bio do Instagram (em Inscrição da
Mostra Competitiva) ou no site www.moviriofestival.com.
Passo 2: Preencher o formulário com as seguintes informações:
▪ Endereço de e-mail do Responsável pela Inscrição
▪ CÓDIGO MOVIRIO da(o) Responsável pela Inscrição
▪ CÓDIGO MOVIRIO da(o) Bailarina(o); pode repetir de Responsável
▪ Nome da Apresentação/Coreografia
▪ Nome da(o) Coreógrafa(o) (opcional)
▪ Modalidade da Apresentação/Coreografia
▪ Duração da Apresentação/Coreografia
Passo 3: Um email automático será enviado para o endereço de e-mail da pessoa
responsável pelas inscrições logo após a finalização da inscrição da apresentação.
Passo 4: A equipe MoviRio Festival irá verificar e validar as informações
preenchidas, identificar os participantes e apurar os valores relacionados.
SE AS INFORMAÇÕES NÃO PUDEREM SER VALIDADAS um email de aviso será
enviado para o endereço de e-mail da pessoa responsável pelas inscrições solicitando
informações complementares e/ou que se realize novamente a inscrição da
apresentação de dança em questão, acessando mais uma vez o formulário de inscrição.

Passo 5: Um email de confirmação/atualização será enviado para o endereço de
e-mail da pessoa responsável pelas inscrições informando a efetivação da inscrição,
apresentando a lista de apresentações/coreografias já preenchidas para cada pessoa
responsável e o saldo de valores relacionados às inscrições já preenchidas.
Passo 6: A pessoa responsável pelas inscrições deverá responder ao email de
confirmação/atualização informando se prosseguirá com mais inscrições ou solicitando a
forma de pagamento para quitação dos saldos em aberto.
Passo 7: Um email de forma de pagamento será enviado para o endereço de email da pessoa responsável pelas inscrições contendo informações/métodos para
pagamento dos valores apurados.
Passo 8: Realizar o pagamento conforme orientações enviadas por email.
Passo 9: A equipe MoviRio Festival irá verificar a efetivação dos pagamentos.
Passo 10: Um email de quitação e conclusão será enviado para o endereço de email da pessoa responsável pelas inscrições informando a efetivação do pagamento, a
conclusão das inscrições das apresentações/coreografias listadas e outras informações
relacionadas às apresentações/coreografias.
Inscrição Concluída
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___________________________________________________________

___________________________________________________________
A LISTAGEM DOS PARTICIPANTES CADASTRADOS PODE SER CONSULTADA PELO LINK
https://www.moviriofestival.com/sim
___________________________________________________________

III.C) Documentação Necessária para Participantes da Mostra Competitiva
•
•
•

RG ou Certidão de Nascimento (cópia)
DRT (para profissionais) (cópia)
Autorização dos Responsáveis legais (para menores de idade) (cópia e original)
Baixar modelo de “Autorização do Responsável” pelo site www.moviriofestival.com

III.D) Modalidades
•
•
•

POLE ART
POLE EXOTIC
POLE SPORT

III.E) Trilha Sonora das Apresentações/Coreografias
As músicas deverão ser enviadas para o e-mail: movirio@moviriofestival.com,
contendo o nome da apresentação/coreografia, o nome do grupo, escola ou cia., e o
nome da pessoa que atuará na cabine de som durante as respectivas
apresentações/coreografias. O responsável deverá ter em mãos pen drive contendo as
músicas.
ATENÇÃO: O NOME DO ARQUIVO DA MÚSICA DEVE SER O MESMO NOME DA COREOGRAFIA

III.F) Taxas de Inscrição das Apresentações/Coreografias da Mostra de Pole Dance
Inscrição
Taxa de Inscrição Pole Dance

Lote 1

Lote 2

até 31/05/2022

Lote Final

de 01/06 até 30/06/2022 de 01/07 até 31/07/2022

R$ 65
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R$ 70,00

R$ 90,00

IV - CONDUTAS E NORMAS PARA OS PARTICIPANTES DO MOVIRIO
IV.A) CREDENCIAMENTO
Os responsáveis dos grupos participantes (mostra competitiva, workshops, encontros de
dança, rodadas de negócios, baile de dança de salão) deverão fazer o credenciamento no local
que acontecerá a atividade (horário a confirmar com cada responsável das escolas).
Todas as CREDENCIAIS entregues pela organização do festival deverão ser conferidas pelo
responsável de cada grupo no ato da ENTREGA.
Em caso de perda da pulseira uma nova deverá ser adquirida mediante pagamento de
uma multa no valor de R$ 10,00.

IV.B) USO DE IMAGEM
No ato da inscrição e da participação no MOVIRIO, os participantes, automaticamente,
disponibilizam aos realizadores a captação e uso de imagens, e concede todos os direitos para
que os realizadores publiquem, comercializem ou façam a exposição dessas imagens em qualquer
veículo de comunicação, tendo como finalidade única e exclusivamente a promoção do Festival.

IV.C) HORÁRIO DE CHEGADA NO DIA DE COMPETIÇÃO
Os participantes com seus responsáveis deverão chegar ao local, impreterivelmente, 1h
antes do início das suas respectivas apresentações.

IV.D) CONCENTRAÇÕES DE CAMARINS
Todos os Participantes devem se adequar as regras de boas condutas, obedecendo assim
todas as normas e horários previamente anunciados pela Produção do Festival;
Os participantes que não estiverem presentes nos horários de apresentação
estabelecidos serão automaticamente desclassificados.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS
Crítica a e/ou sugestões poderão ser encaminhadas à Comissão Organizadora pelo email
movirio@moviriofestival.com
Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela coordenação do evento.
Será obrigatório informar no momento de preenchimento da inscrição quais os elementos cênic
os que serão utilizados na apresentação,
não sendo permitidas Apresentações/Coreografias com utilização de:
(1) animais vivos;
(2) água;
(3) fogo;
(4) objetos que possam danificar e sujar o palco ou que venham a atingir a plateia;
Se algum participante utilizar algum objeto ou efeito que não estiver informado à organização d
o Festival, será desclassificado automaticamente.
Os coreógrafos deverão garantir que seus trabalhos tenham classificação etária livre, sob pena,
pois não serão aceitos trabalhos que propunham ou façam apologia a qualquer tipo de ato delit
www.moviriofestival.com

uoso ou explore negativamente o preconceito, a pornografia e a intolerância, bem como aquele
s que impliquem ou ameaçam ou danifiquem o patrimônio público, privado ou pessoas físicas e
jurídicas.
Aquele bailarino ou participante que causar qualquer desordem no MOVIRIO será
desclassificado automaticamente.
Em caso de desistência do grupo, seja parcial seja integralmente pelos seus integrantes, cancela
mento, falta de dados ou documentos, os valores das inscrições não serão devolvidos.
Em caso de fraude, seja ela documental ou por falsificação de idade, o participante será desclas
sificado.

Observações:
•

OS JURADOS JUNTO A CURADORIA DO FESTIVAL INDICARÃO 1 COREOGRAFIA DE CADA
GÊNERO PARA UMA NOVA APRESENTAÇÃO NA NOITE DE GALA;

•

TODAS AS PREMIAÇÕES SERÃO ENTREGUES NA NOITE DE GALA (ÚLTIMO DIA DO
FESTIVAL);

•

OS TROFÉUS E MEDALHAS QUE NÃO FOREM RETIRADAS DURANTE O EVENTO, NÃO
SERÃO ENVIADOS POR CORREIO, DEVENDO OS MESMOS SEREM RETIRADOS NA SEDE
FONTINELLE CRIAÇÕES ARTÍSTICAS (localizado na avenida Paulo de Frontin, 698 – Rio
Comprido/RJ), mediante agendamento.

VI – REGRAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA ESPAÇOS CULTURAIS
Sempre siga as instruções de nossos funcionários.
Use a toalete antes do início do espetáculo. Lave bem as mãos e use álcool em gel.
Seja gentil e paciente.
Queremos que você tenha um momento especial em nosso festival.
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