
                                                                                       
 

EDITAL – FESTIVAL DE DANÇA E CULTURA – EDUCAÇÃO FÍSICA CESMAC 

 

EEDDIITTAALL PPAARRAA IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO NNOO 1144ºº FFEESSTTIIVVAALL DDEE DDAANNÇÇAA EE 

CCUULLTTUURRAA DDOO CCUURRSSOO DDEE EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO FFÍÍSSIICCAA ((CCEESSMMAACC)) 

 
Prezados, 

Nesta décima quarta edição do Festival de Dança e Cultura do curso de 

Educação Física do Centro Universitário CESMAC, com apoio do SESC, 

organiza-se mais uma vez um evento de cunho cultural, aberto a diversos 

formatos de participação artística (dança/música/teatro/ginásticas, entre 

outras), sendo enriquecido com experiências corporais variadas. 

Conforme exposto, seguem as disposições gerais para aqueles desejarem 

participar do evento: 

 

 
DO EVENTO: 

 Data: 02/12/2017 (sábado) 

 
 Horário: 08:30h (início) – chegada dos participantes às 08:00h 

impreterivelmente para ajustes necessários do palco, música e figurinos 

(chegada dos alunos do curso impreterivelmente às 07:30h) 

 
 Local: Palco do Espaço Recreacional do SESC Poço – Rua Pedro 

Paulino 40, Poço, Maceió-AL 

 
 Comissão organizadora: Curso de Graduação em Educação Física – 

CESMAC 

 

 
DOS INTEGRANTES: 

 Apresentação pode ser individual ou em grupo, sem número limitado de 

participantes 

 
 Os integrantes podem ser alunos de qualquer curso/colaboradores do 

Centro Universitário CESMAC e/ou participantes externos (convidados 

de outras instituições e grupos de dança, todos devidamente inscritos no 

evento) 

 
 A composição dos grupos é de livre escolha dos participantes (com 

exceção dos períodos que realizam as participações dentro das 

disciplinas)
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DA APRESENTAÇÃO: 

 Nesta edição serão permitidas todas as vertentes artísticas como 

apresentações musicais, teatrais, circenses, ginásticas e suas variações 

e combinações 

 
 Apresentação deverá ser realizada no palco do teatro 

 
 No ato da inscrição deve se definir o nome da coreografia a ser 

apresentada 

 
 Qualquer estilo musical será permitido, desde que não esteja em 

desacordo com as normas institucionais - CONSULTAR o regimento 

interno do CESMAC de conduta - para tal fim entrar em contato com a 

comissão organizadora (*a comissão organizadora do evento 

reserva-se ao direito de vetar apresentações que estejam em 

desacordo com as normas internas) 
 

 Tempo de apresentação não deve exceder 05 minutos para qualquer 

tipo de manifestação artística 

 
 Responsabilidade do cenário (se necessário) e do figurino/maquiagem 

será do indivíduo/grupo a se apresentar, desde que não esteja em 

desacordo com as normas institucionais (CESMAC) de conduta (*a 

comissão organizadora do evento reserva-se ao direito de vetar 

figurinos que estejam em desacordo com as normas internas) 
 

 Todos os integrantes devem se apresentar ao local indicado nestas 

normas com meia hora de antecedência (08:00h) e devem estar prontos 

para apresentação (de roupa trocada, com os respectivos figurinos e 

aguardando no local indicado pela organização) no máximo até as 

08:30h 

 
 

 
DA INSCRIÇÃO: 

 Inscrições serão realizadas em uma única categoria “APRESENTAÇÃO” 

para todas as coreografias; não haverá categoria “competição” 

 
 Inscrições iniciam oficialmente no dia 10/11/2017 e serão realizadas até 

o dia 30/11/2017 exclusivamente via email: schayannas@gmail.com 

mailto:schayannas@gmail.com
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 Visando o cunho social do evento, a INSCRIÇÃO de TODOS OS 

PARTICIPANTES (inclusive dos alunos do curso) deverá ser 

realizada: 
 

 A entrega da ração (doação) deverá ser realizada no dia do festival de 

dança e cultura no local indicado pela organização 

 
 Toda a ração arrecadada será destinada para doação às ONGs que 

trabalham com proteção animal (Projeto Acolher / Pata Voluntária / Pata 

Amada / Projeto Cat&Dog / Projeto MiauDote e protetores 

independentes) (Obs: aqueles indivíduos/grupos que não 

entregarem a doação terão a sua apresentação vetada no dia do 

festival) 
 

 Os alunos do curso das disciplinas que computarão pontos para a 

terceira avaliação [ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE 

VIDA (1º PERÍODO), CAPOEIRA (2º PERÍODO), RITMO e DANÇA (3º 

PERÍODO), GINÁSTICA DE ACADEMIA (4º PERÍODO), 

FUNDAMENTOS DO LAZER (5º PERÍODO) e ESPORTES 

GINÁSTICOS (6º PERÍODO)] também devem preencher a ficha de 

inscrição (apenas o nome da coreografia e o período), realizando a 

inscrição no evento e trazer a ração para animais (5kg por 

coreografia) – o não cumprimento das normas acarreta em não 

participação do evento 

 
 Será fornecido certificado de participação para todos os inscritos, cuja 

participação não está condicionada à avaliação formativa 

 
Certos da colaboração de todos, contamos com a participação da comunidade 

CESMAC e de outras universidades/escolas/instituições e grupos para o 

sucesso deste festival. 

Torna-se importante ressaltar que este é um evento aberto para divulgar e 

enriquecer a cultura de Maceió. Desta forma toda a comunidade está 

convidada a prestigiá-lo. 

Qualquer dúvida entrar em contato por meio de: 

Email: majanjuskice@gmail.com (responsável professora Maja Kraguljac) ou 
schayannas@gmail.com (Schayanna – monitora da disciplina Ritmo e Dança). 

MMeeddiiaannttee ddooaaççããoo ddee 55kkgg ddee rraaççããoo ppaarraa ccããeess oouu ggaattooss ddee qquuaallqquueerr 

mmaarrccaa (POR COREOGRAFIA) 

mailto:majanjuskice@gmail.com
mailto:schayannas@gmail.com

