
 

CIRCUITO NORTE EM DANÇA 
14 A 19 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE WORKSHOP 

 
Este regulamento tem o objetivo de selecionar propostas de workshop que irão compor a programação 
do Circuito Norte em Dança. 
Dias de realização: Abertura do Circuito Norte em Dança – 14 de dezembro de 2021, das 8 às 15h. 
Local de realização: Memorial dos Povos (Belém/PA). 

 
REGULAMENTO: 

1. Todos os Workshops serão gratuitos, sem taxas de inscrição, abertos ao público; 
2. Todos os participantes receberão certificado com carga horária; 
3. Os ministrantes dos workshops receberão certificação de ministrante de workshop, com carga horária, 

além de todo suporte do Circuito Norte em Dança: som, microfone, divulgação, plataforma de inscrição, 
material impresso – caso solicite; 

4. Poderão submeter propostas de workshops de 1h de duração, com até 3 proponentes, sendo 1 autor 
e 2 coautores: 
4.1 Alunos de graduação em dança; 
4.2 Alunos de curso técnico em dança. 
4.3 Alunos de cursos livres em dança. 

5. Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição – ANEXO 1 deste regulamento e enviar para 
circuitonorteemdanca@gmail.com ; 
6. Preencher o Termo de Autorização de Uso de Imagem – ANEXO 2 e enviar JUNTO COM A FICHA DE 
INSCRIÇÃO para circuitonorteemdanca@gmail.com ; 
7. Prazo de inscrição: de 08 a 29 de outubro de 2021; 
8. O Circuito Norte em Dança se encarregará de formar profissionais da área para compor o Comitê 
Avaliativo das propostas, que irão emitir notas a partir dos seguintes critérios: 

7.1 Inovação da proposta (0 – 10); 
7.2 Viabilidade da proposta (0 – 10); 
7.3 Clareza da proposta (0 – 10); 
7.4 Currículo dos proponentes (0 – 10). 

9. Não caberá recurso ao resultado do Comitê Avaliativo; 
10. O resultado das 6 propostas de workshop que irão compor a programação dos dias 14 e 15 de 
dezembro será divulgado no site e nas redes sociais oficiais do Circuito Norte em Dança; 
11. O Circuito Norte em Dança se encarregará das peças gráficas de divulgação dos workshops; 
12. As inscrições dos participantes dos workshops serão realizadas exclusivamente pelo site oficial de 
inscrições do CND: https://dancadigital.com/pt-br/login/cnd ; 
13. Os casos omissos deste regulamento serão avaliados pela coordenação do CND. 

 



 

ANEXO 1 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
PROPONENTE 1 (AUTOR):  

ENDEREÇO:  

CIDADE:  

TELEFONE (de preferência Whatsapp):  

E-MAIL:  

ALUNO DE: (   ) GRADUAÇÃO  (   ) TÉCNICO   (   ) CURSO LIVRE 

LINK DAS REDES SOCIAIS (Instagram ou 
Facebook): 

 

LINK DO CURRÍCULO LATTES:  

BREVE HISTÓRICO DO AUTOR – até 10 
linhas: 

 

PROPONENTE 2 (COAUTOR):  

LINK DO CURRÍCULO LATTES:  

PROPONENTE 3 (COAUTOR):  

LINK DO CURRÍCULO LATTES:  

TÍTULO DO WORKSHOP:  

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA – até 10 
linhas (diga o gênero de dança, o que irá 
trabalhar no workshop etc): 

 

JUSTIFICATIVA – até 20 linhas (explique 
os motivos que levaram você a criar esta 
proposta): 

 

VIABILIDADE DO WORKSHOP – até 10 
linhas (explique como será realizado o 
workshop): 

 

REFERÊNCIAS – mínimo 3 (suas bases 
teóricas do workshop): 

 

 
 

 



 

 
ANEXO 2 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

 

Eu, _________________________________________________, CPF ___________________, 

sou o proponente do Workshop _________________________, caso minha proposta aprovada, 

autorizo o uso de minha imagem para fins de divulgação do Circuito Norte em Dança, sem ônus 

para ambas as parte. Sendo verdade, firmo. 

 

Belém, _______ de outubro de 2021. 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do proponente 01 

 

____________________________ 

Assinatura do coautor 01 (se houver) 

 

____________________________ 

Assinatura do coautor 02 (se houver) 

 


