
 

 
 
 
 
 
 



Regulamento Geral 
 
 

Objetivos: 
 
O IV Festival Cultural Unilavras tem o objetivo de promover um espaço para apresentações das variadas 
formas de arte (dança, ginásticas, música, teatro, mágica, etc.), reunindo participantes de entidades de 
Lavras e região, possibilitando o aperfeiçoamento, o intercâmbio entre os participantes e ampliando a 
possibilidade de crescimento cultural e artístico dos alunos e do público da comunidade. 
 
Link para assistir ao festival: https://youtu.be/RaSPsmx5I54 
 
Inscrições:  
 
As inscrições poderão ser realizadas via Google Forms para apresentação presencial no Auditório 2 do 
Unilavras, no dia 22/06/2022 a partir das 19h. A transmissão ocorrerá de modo presencial e virtual através 
do Youtube do Unilavras.  
 
Documentos necessários:   
� Ficha de inscrição: Cada apresentação deverá ter uma ficha de inscrição preenchida via Google 

Forms: https://forms.gle/jj4ryLpEBKua7mKK6  
As inscrições serão feitas via Formulário do Google, sendo um formulário para cada apresentação. 
 
Caso seja necessária a reprodução de música, o participante deverá encaminhá-la, logo após o 
preenchimento do formulário, para o e-mail: unilavrasfestivalcultural@gmail.com 
 
A inscrição estará concluída assim que você receber um e-mail de confirmação. 
 
Prazo:  
 
Inscrições de apresentações poderão ser realizadas até o dia 11/06/2022.  
 
Modalidades: 
 
Modalidades que poderão ser apresentadas no festival: Ballet Clássico, de Repertório, Neoclássico, 
Moderno, Contemporâneo, Sapateado, Jazz, Danças Urbanas, Country, Estilo Livre, Dança folclórica, 
Dança de salão, Dança do ventre, Dança Caráter e Flamenca/sapateado, Dança teatro, Dança popular 
etnias, Axé e Dança para pessoas com deficiência, Dança em cadeira de rodas, Ginástica para Todos, 
Ginástica Artística, Ginástica Acrobática, Ginástica Aeróbica, Ginástica Rítmica, Cheerleading 
apresentação de música, baterias, coral, mágica, capoeira, artes marciais, teatro, poesia, stand up comedy 
etc., para todas as idades.  
 
Das disposições gerais: 
  

• Cada apresentação deverá ter uma ficha de inscrição preenchida 
https://forms.gle/jj4ryLpEBKua7mKK6   

• O número de vagas será limitado.   
• Durante o evento todos devem seguir à risca o Protocolo Unilavras Consciente 

(https://unilavras.edu.br/new_site/wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-Unilavras-
Consciente_small.pdf) 

• O Unilavras, não se responsabilizará por problemas médicos e acidentes que porventura venham 
a ocorrer, antes, durante ou depois das apresentações, bem como as autorizações dos pais ou 



responsáveis legais pelos menores de idade que compuserem os grupos.  
• Os camarins serão coletivos, por isso, a comissão organizadora não se responsabilizará por objetos 
deixados, esquecidos ou perdidos nos camarins.    
• São de responsabilidade dos participantes o transporte e a alimentação durante o evento.   
• Os casos não previstos pelo regulamento serão resolvidos pela coordenação do Festival.  

 
OBS.: O número de coreografias no dia do festival será limitado, por isso, não deixe a inscrição para última 
hora. Elas serão concluídas por ordem de chegada das fichas. 
 
Palco: As apresentações serão realizadas em um palco de madeira. Aqueles que se apresentarem 
entrarão e sairão pelas laterais próximas ao fundo da rotunda. Será permitido cenário prático não podendo 
em hipótese alguma a utilização de fogos, nus, água, sobras de lixo no palco, ou substâncias químicas que 
possam colocar em risco a segurança do local. 
 
As apresentações seguem uma dinâmica rápida de entrada e saída do palco, por isso, caso sua 
apresentação tenha alguma necessidade específica, favor comunicar a comissão organizadora com 
antecedência, via e-mail.  
 
Vídeo, Som e Iluminação: Cada entidade se responsabilizará por enviar a música à organização do evento 
(Formulário do Google no momento da inscrição ou via e-mail, no ato da inscrição) e por portar no dia 
do evento um backup das mesmas (Ipod, CD ou pen drive). A organização do evento não poderá 
baixar a música nem cortar e/ou editar a mesma para nenhuma apresentação. A responsabilidade é inteira 
do grupo a se apresentar.   

• Haverá uma única Equipe Técnica responsável pelo som do evento.   
• As coreografias não poderão ter tempo superior a 5 minutos.  

 

Ensaios: No dia do evento (22/06/22), será dado tempo para ensaio no local, das 14h às 18h. Os ensaios 
ocorrerão por ordem de chegada e será dado tempo no palco de até duas vezes a duração da 
apresentação.  
 
Ingressos: 
 
O público poderá assistir comparecer ao local ou assistir a transmissão pelo Youtube, no canal do 
Unilavras. 
  
 
Certificados: 
 
Todos aqueles que se apresentarem, receberão certificados de participação no evento. 
 
 
Centro Universitário de Lavras - UNILAVRAS 
Rua Padre José Poggel, 506 – Padre Dehon, Lavras – MG 
37203-593 
www.unilavras.edu.br 
 
Coordenadora do curso de Educação Física:  
Natalia Oliveira Bertolini  
nataliaoliveira@unilavras.edu.br 
https://forms.gle/jj4ryLpEBKua7mKK6 
Telefone: (35) 3694-8127 
 



 
 
 

 

ANEXO I 
 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 
 
 

EU, ____________________________________________________________________, 

PORTADOR DO RG____________________________________________________________ 

 

(     ) AUTORIZO                  (     ) NÃO AUTORIZO 

 

A UTILIZAÇÃO DA  

 

(     ) MINHA IMAGEM,  

(     ) IMAGEM DO(A) MENOR __________________________________________ 
                                                                                                       (nome) 

 

SEM ÔNUS AO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LAVRAS – UNILAVRAS. 

ESTOU CIENTE E CONCORDO QUE A MESMA SEJA VEICULADA EM FOLHETOS, 

RELATÓRIOS E DEMAIS MATERIAIS IMPRESSOS, BEM COMO POR OUTROS MEIOS DE 

TRANSMISSÃO (MÍDIAS ELETRÔNICAS, TV ABERTA, A CABO, REDES SOCIAIS, ETC.) 

UTILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO. 

 A MODALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO É UNIVERSAL, TOTAL, DEFINITIVA, 

EXCLUSIVA E EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. 

 

 

LAVRAS, _____ DE __________________ DE 2022. 

NOME DO RESPONSÁVEL:______________________________________________________ 

Assinatura do responsável:_______________________________________________________ 

 


