
REGULAMENTO	MELANINA	DANCE	CREW	

I	-	DEFINIÇÕES	

I.1	 –	 Com	 o	 objetivo	 de	 facilitar	 o	 entendimento	 a	 cerca	 do	 presente	
regulamento,	apresenta-se	os	termos	abaixo	que	terão	os	seguintes	significados:	

a. INFLUENZA	 –	 Empresa	 Produtora	 de	 eventos,	 responsável	 pela	
realização	e	coordenação	do	MELANINA	DANCE	CREW.		

b. MELANINA	DANCE	CREW	–	 Competição	de	dança	urbana,	que	 visa	
criar,	desenvolver,	incentivar,	profissionalizar	e	difundir	o	cenário	da	
dança	no	Distrito	Federal	

c. PARTICIPANTE	 –	 Pessoa	 física,	 dançarino	 profissional	 ou	 amador	
inscrito	no	MELANINA	DANCE	CREW.	

d. CREW	 -	 Grupos	 participantes	 que	 se	 uniram	 para	 competir	 no	
MELANINA	DANCE	CREW.	

e. WORKSHOPS	 -	 reunião	 de	 grupos	 de	 pessoas	 interessadas	 em	
determinado	projeto	ou	atividade	para	debater	sobre	o	tema.	

f. 	MIX	 –	Mesclagem	 de	 músicas,	 beats	 e	 andamentos	 rítmicos	 que	
compõem	a	trilha	sonora	da	apresentação	de	dança	das	Crews.	

	
II	-	DA	ORGANIZAÇÃO	E	LOCAL	
II.1	-	A	MELANINA	DANCE	CREW	é	uma	realização	da	INFLUENZA	PRODUÇÕES	LTDA,	
pessoa	 jurídica	de	direito	privado,	 inscrita	no	CNPJ	sob	o	nº	22.682.655/0001-20,	
com	sede	na	SCLN	203,	bloco	“D”,	loja	73,	Brasília-DF	CEP:	70.833-540	(INFLUENZA).	
II.2	 -	 Compete	 à	 INFLUENZA	 a	 responsabilidade	 acerca	 da	 organização	 nos	 seus	
aspectos	técnicos,	artísticos,	administrativos	e	de	produção.	
II.3	 -	 A	 organização	 é	 responsável	 por	 fazer	 cumprir	 as	 disposições	 deste	
regulamento	e	justificar	as	alterações,	caso	necessário.		

II.3.1.	O	organizador/realizador	poderá	suspender	o	evento	por	questões	de	
segurança	pública,	atos	públicos,	vandalismo,	condições	extremas	climáticas	
e/ou	motivos	de	força	maior	sem	aviso	prévio	aos	participantes.	
II.3.2	 -	A	organização	poderá,	a	 seu	critério	poderá	 incluir	ou	alterar	este	

regulamento,	total	ou	parcialmente	sem	aviso	prévio.	
II.4	-	A	MELANINA	DANCE	CREW	será	realizada	em	Brasília	no	dia	19	de	outubro	de	
2018	no	Estádio	Nacional	Mané	Garrincha,	endereço:	SRPN	–	ASA	NORTE,	BRASÍLIA	
–	DF,	70070-701.	
	
III	-	SOBRE	A	MELANINA	DANCE	CREW		
III.1	 -	 É	 obrigatória	 a	 presença,	 de	no	mínimo	50%	dos	 integrantes	 inscritos	 pela	
Crew,	nos	workshops	e	fóruns	de	debate.	
III.2	-	A	Crew	campeã	do	festival	deverá	abrir	a	festa	Melanina	no	dia	20/10/2018.	
III.3	-	A	Crew	que	não	cumprir	com	esse	item	do	regulamento	será	desclassificada.		

	
IV	-	DAS	APRESENTAÇÕES	
IV.1	-	As	apresentações	acontecerão	no	Estádio	Nacional	de	Brasília	ás	22h00	(Inicio	
do	evento)	do	dia	19/10/2018	em	um	palco	com	medidas	de	8	metros	de	largura	por	
8	metros	de	comprimento.	



IV.2	 -	 Será	 permitido	o	uso	de	 elementos	 cênicos	 de	 fácil	manuseio,	 ficando	por	
conta	do	grupo,	desmonta-los	em	até	2	(dois)	minutos	após	o	fim	da	apresentação.	

IV.2.1.	A	Crew	utilizará	o	tempo	de	sua	apresentação	para	montagem	de	
sua	apresentação.		
IV.2.2.	Caso	o	Prazo	estipulado	no	 item	IV.2	a	Crew	será	punida	com	a	
perda	de	pontos.		

IV.3	-	Não	será	permitido	o	uso	de	fogos	de	artifício,	água,	fogo,	animais,	nudez,	e	
afins,	sob	pena	de	desclassificação	da	competição.		

IV.3.1.	Qualquer	obstrução	que	prejudique	o	andamento	do	espetáculo	
ou	que	coloque	em	risco	a	integridade	física	dos	participantes,	produção	
ou	público	implicará	na	desclassificação	automática	de	quem	o	fez.	

IV.4	-	Não	será	permitido	fotografar	ou	filmar	durante	as	apresentações,	salvo	os	
profissionais	devidamente	credenciados	pela	organização	do	evento.	
IV.5	-	Os	grupos	deverão	ter	no	mínimo	09	(nove)	e	no	máximo	25	(vinte	e	cinco)	
participantes,	com	exceção	do	coreógrafo	e	diretor.	
IV.6	-	O	cenário	e	iluminação	serão	padronizados	do	palco	para	todas	as	Crews.	
IV.7	-	A	ordem	de	apresentação	será	divulgada	no	dia	18/10/2018.		
IV.8	 -	 Não	 haverá	 mudança	 nos	 horários	 marcados	 para	 as	 apresentações,	 não	
havendo	tolerância	de	atraso.	
IV.9	-	Todos	os	participantes	deverão	portar	documento	original	com	foto	no	dia	da	
sua	apresentação	e	apresentá-la	quando	solicitado.		
	
V	-	DO	USO	DOS	CAMARINS	
V.1	–	A	Crew	terá	direito	a	se	concentrar	no	camarim	antes	da	entrar	no	palco	e		
deverá	desocupar	os	camarins	logo	após	sua	apresentação.		

V.1.1	 A	 ordem	 de	 entrada	 no	 camarim	 respeitara	 a	 ordem	 de	
apresentação.	

	 	
VI	-	DO	RESULTADO	
VI.1-	Ao	fim	da	noite	de	competições,	haverá	um	intervalo	de	até	30	minutos	para	a	
apuração	e	divulgação	dos	resultados.	
	
VII	-	DO	MIX/MÚSICAS		
VII.1	–	A	música	deverá	ser	enviada	em	anexo,	na	ficha	de	inscrição,	devidamente	
identificados.	
VII.2	-	Cada	Crew	terá	que	ter	obrigatoriamente	um	representante	na	cabine	de	som	
e	luz	no	momento	da	sua	apresentação.		
VII.3	 -	 Será	 obrigatório	 o	 uso	 de	 pen	 drive	 contendo	 apenas	 o	 mix	 que	 será	
apresentado,	não	sendo	aceito	outros	meios	de	execução	de	mix	durante	o	evento.	
VII.4	-	O	mix	será	cronometrado	e	a	Crew	que	exceder	o	tempo	limite	especificado	
nesse	regulamento	sofrerá	penalidade.		
	
VIII	-	DOS	ENSAIOS	
VIII.1-	 O	 ensaio	 acontecerá	 no	 dia	 19/10/2018	 e	 o	 horário	 será	 divulgado	 pela	
produção	do	concurso.	
VIII.2	-	A	ordem	dos	ensaios	e	das	apresentações	será	informada	pela	organização	
da	MELANINA	DANCE	CREW	através	do	site	www.festivalmelanina.com.br	e	e-mail	
informado	no	ato	da	inscrição.	
VIII.3	-	A	ordem	de	ensaio	será	rigorosamente	seguida.	



VIII.4	-	O	grupo	que	optar	por	não	ensaiar	no	horário	especificado	não	terá	direito	a	
um	novo	horário.	Não	haverá	possibilidade	de	remarcação	de	horário.	
VIII.5	-	Não	será	permitido	assistir	aos	ensaios	de	outras	Crews,	salvo	a	coordenação	
do	evento.		
VIII.6	-	O	tempo	de	ensaio	será	impreterivelmente	de	07	minutos	para	cada	Crew.	
	
IX	-	DOS	CRITERIOS	DE	AVALIAÇÃO:	
IX.1	-	A	apresentação	da	Crew	será	avaliada	adotando	os	critérios	de	performance	e	
técnica,	com	a	totalidade	de	10	pontos	para	cada	critério	julgado.	
	
X	-	DAS	NOTAS	E	PREMIAÇÕES:	
X.1	 -	A	soma	das	notas	dos	 jurados	 irá	ser	dividida	pela	quantidade	dos	mesmos,	
sendo	assim,	o	valor	da	média	 final	 irá	premiar	apenas	os	1º,	2º	e	3	 °	colocados,	
obedecendo	a	ordem	decrescente	das	médias	aritméticas	das	notas.		
X.2	-	A	premiação	será	distribuída	da	seguinte	forma:	

X.2.1	 -	 A	 Crew	 que	 terminar	 a	 competição	 como	 1ª	 (primeira)	 colocada	
receberá	um	troféu,	medalhas	de	participação,	a	quantia	de	R$	6.000,00	
(seis	mil	reais)	e	fazer	a	dança	de	abertura	da	festa	Melanina.	

X.2.2	 -	 A	 Crew	 que	 terminar	 a	 competição	 como	 2ª	 (segunda)	 colocada	
receberá,	medalhas	de	participação	e	Troféu.	

X.2.3	 -	 A	 Crew	 que	 terminar	 a	 competição	 como	 3ª	 (terceira)	 colocada	
receberá	medalhas	de	participação	e	Troféu.	

	
XI	-	DA	COMISSÃO	JULGADORA	
XI.1	-	A	comissão	julgadora	será	formada	por	profissionais	com	experiência	na	área	
da	dança.	
XI.2	-	Cabe	à	comissão	julgadora	avaliar	as	apresentações,	e	a	depender	dos	critérios	
adotados	para	tal	avaliação	e	dos	desempenhos	das	Crews,	pode	ou	não	optar-se	
pela	premiação,	caso	esses	não	correspondam	ao	nível	técnico	exigido	pela	estética	
e/ou	categoria	apresentada.	
XI.3	-	O	corpo	de	júri	é	soberano	em	suas	decisões,	não	cabendo	à	organização	da	
MELANINA	DANCE	CREW	qualquer	tipo	de	responsabilidade	sobre	os	resultados.	
XI.4	-	Não	caberá	recurso	sobre	os	resultados	promovidos	pela	comissão	julgadora.	

	
XII	-	DA	ESTÉTICA,	CATEGORIA	E	TEMPO.	
XII.1	-	Estética:	Danças	Urbanas	
XII.2	-	Categoria:	Mega	Crew	
XII.3	-	Tempo:	05	minutos.		

	 	 	
XIII	-	DAS	INSCRIÇÕES	
XIII.1	 -	 As	 inscrições	 para	 participação	 do	 MELANINA	 DANCE	 CREW	 serão	
inteiramente	GRATUITAS.	
XIII.2	 -	 A	 ficha	 de	 inscrição	 deverá	 ser	 preenchida	 no	 site	
www.festivalmelanina.com.br	
XIII.3	-	Deve-se	enviar	uma	cópia	legível	do	documento	de	identidade	(RG)	de	todos	
os	integrantes	inscritos	da	Crew.	
XIII.4	-	Será	exigido	dos	bailarinos	menores	de	idade,	autorização	autenticada	por	
cartório	dos	pais	ou	responsáveis	do	menor.		



XIII.5	 –	 Deve-se	 apresentar	 documento	 emitido	 pelo	 coreógrafo	 liberando	 sua	
coreografia	a	ser	apresentada	na	MELANINA	DANCE	CREW.	
XIII.6	–	Deverá	conter	autorização	para	uso,	 reprodução	e	divulgação	de	 imagem	
assinada	pelo	Diretor,	Coreógrafo	e	todos	os	participantes	das	Crews.	
XIII.7	 -	 No	 ato	 da	 inscrição,	 os	 integrantes	 de	 todas	 as	 Crews	 autorizam	
automaticamente	a	liberação	dos	direitos	autorais,	de	imagem	e	transmissão	de	voz,	
em	 qualquer	 meio,	 seja	 ele	 impresso	 ou	 eletrônico,	 para	 todas	 as	 finalidades,	
cedendo	de	forma	gratuita	ao	promotor	do	evento	todos	os	direitos	autorais	dos	
vídeos	 ou	 fotos	 capturadas,	 durante	 as	 apresentações	 ou	 não,	 por	 prazo	
indeterminado,	para	veiculação	e	exibição	em	qualquer	modalidade	de	utilização	e	
meios	existentes.	
XIII.8	 -	 As	 eventuais	 autorizações	 de	menores	 e	 os	 documentos	 de	 liberação	 de	
coreografia	 e	 uso	 de	 imagem	 deverão	 ser	 entregues	 no	 dia	 19	 de	 Outubro	 de	
2018	para	a	organização	no	momento	do	credenciamento	da	equipe.	
XIII.9	-	No	caso	de	qualquer	tipo	de	fraude,	a	Crew	pela	qual	o	fraudador	se	encontra	
inscrito	será	desclassificada.	
	
XIV	–	DA	COMPETÊNCIA	
XIV.1	-	Cabe	à	Coordenação	Geral:		

		 XIV.1.1	-	Presidir	as	solenidades	de	abertura	e	encerramento	dos	eventos;		
XIV.1.2	-	Zelar	pela	lisura	e	legalidade	do	evento;		
XIV.1.3	-	A	interpretação	final	do	presente	regulamento,	zelando	pelo	seu	
fiel	 cumprimento;	 resolver	 casos	 omissos;	 designar	 subordinados	 e	
resolver	todo	e	qualquer	caso	de	ordem	administrativa;		
XIV.1.4	-	Fazer	todas	e	quaisquer	comunicações,	através	de	Notas	Oficiais,	
estas	podendo,	ainda,	retificar,	esclarecer	ou	ratificar	o	conteúdo	deste	
regulamento.		
XIV.1.5	-	Cumprir	e	fazer	cumprir	os	itens	do	presente	regulamento;		
XIV.1.6	 -	 Tomar	 decisões,	 quando	 houver	 necessidade,	 em	 assunto	 de	
natureza	técnica	dos	eventos;		

	
XV	-	DISPOSIÇÕES	GERAIS:	
XV.1	-	Os	integrantes	das	Crews,	bem	como	coreógrafos	e	diretores,	ao	participar	do	
evento	MELANINA	DANCE	CREW	2018	e	ao	entrar	no	evento,	declaram	aceitar	que	
sua	imagem	e	áudio	possam	ser	captados	durante	a	realização	do	evento,	cedendo	
gratuitamente	e	definitivamente,	todos	os	direitos	de	imagem	e	áudio	para	todos	e	
qualquer	fim.	
XV.2	 -	 Os	 participantes,	 bem	 como	 integrantes	 das	 Crews,	 diretores	 e	
coreógrafos	compreendem	que	a	INFLUENZA	PRODUÇÕES	LTDA	é	a	detentora	de	
todos	 os	 direitos	 autorais,	 de	 propriedade,	 marca,	 e	 todos	 os	 outros	
estabelecidos	 em	 lei	 relativas	 ao	 evento	 e	 ao	 concurso.	 A	 participação	 no	
concurso	não	infere	ou	possibilita	o	direito	de	utilização	das	marcas,	propriedade	
intelectual,	indutrial,	e	afins,	sendo	vedada	a	utilização	de	qualquer	espécie	de	
conteúdo	sem	a	expressa	anuência	da	INFLUENZA,	sob	pena	de	indenização.	
XV.3	 -	O	 transporte	e	 a	 alimentação	das	Crews,	durante	a	 realização	do	Festival,	
serão	de	responsabilidade	dos	próprios	integrantes	do	grupo.	
XV.4	-	Cada	grupo	será	responsável	pelo	seu	transporte	até	o	local	do	evento.	
XV.5	 -	 A	 comissão	 organizadora	 não	 se	 responsabiliza	 por	 perdas	 de	 objetos	 de	
qualquer	valor	nas	dependências	do	evento.	



XV.6	-	Será	obrigatória	a	presença	de	todos	os	dançarinos	para	realizar	o	check-in	da	
Crew.	
XV.7	 -	 Ao	 se	 inscrever	 na	 MELANINA	 DANCE	 CREW	 2018,	 automaticamente	
considera-se	 declarado	 que	 os	 integrantes	 concordaram	 e	 aceitam	 todas	 as	
disposições	contidas	neste	regulamento.	
XV.8	-	Para	todos	os	 fins,	os	participantes	dos	eventos	deverão	ser	conhecedores	
deste	 regulamento,	 dos	 regulamentos	 específicos,	 da	 legislação	 aplicável	 e,	
igualmente,	 dos	 atos	 administrativos	 complementares,	 ficando	 sujeito	 a	 todas	 as	
suas	disposições	e	às	penalidades	que	deles	possam	emanar.	
	
Brasília,	DF,	17	de	setembro	de	2018.	
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