FESTIVAL DE GINÁSTICA E DANÇA UNIEDUK 2020

O Festival de Ginástica e Dança UniEduK tem como proposta o
envolvimento dos(as) alunos(as) em conjunto com suas turmas de Graduação,
seus grupos de prática de Ginástica e Dança externos à universidade e toda a
comunidade acadêmica.
Seu objetivo institucional é aproximar os(as) alunos(as) da disciplina
Prática Pedagógica em Atividades Rítmicas e Expressivas do
planejamento de eventos esportivos e culturais (em aspectos como
organização, divulgação, protocolo, entre outros) e da execução de

coreografias, proporcionando a incorporação dos conhecimentos construídos
na disciplina em apresentações para o público em geral.
O objetivo social desse evento é aproximar a comunidade externa do
Centro Universitário, sendo o Festival um espaço para a manifestação
esportiva e artística de grupos das cidades de Jaguariúna, Indaiatuba e região.
Assim, espera-se divulgar as ações desenvolvidas por esses grupos, bem como
oferecer um espaço de integração e divulgação cultural.
Em 2020, devido ao isolamento social decorrente da pandemia
COVID-19, o Festival de Ginástica e Dança UniEduK acontecerá de forma
virtual.

REGULAMENTO
1 - DADOS GERAIS
O Festival de Ginástica e Dança UniEduK acontecerá em 03 de
dezembro de 2020, às 20h. Sua transmissão será realizada pela plataforma
YouTube, no canal da UniEduK.
2 - PARTICIPAÇÃO
Estão convidados a participar números de Ginástica (todas as práticas e
modalidades), Dança (todos os estilos) e demais manifestações da cultura
corporal de movimento, como atividades circenses e lutas coreografadas, além
de manifestações artísticas, realizados de forma individual ou coletiva.
Cada instituição poderá inscrever até duas coreografias. Todos(as)
os(as) participantes receberão certificados de participação.
3 – NORMAS PARA A COREOGRAFIA
As coreografias terão duração mínima de 1min30s e máxima de 4min
e devem ser enviadas em formato compatível com a rede social YouTube, em
extensão .MP4, com tamanho máximo de 200MB. As filmagens devem ser
realizadas preferencialmente em formato paisagem, isto é, com a câmera em
posição horizontal. É imprescindível que as coreografias sejam respeitosas e
não ofendam a nenhum grupo social.
4 - INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de novembro, através do
formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyJPgUQGtx7x27jLdybkrD
JcOp04q7i2xBwJW9Jw7ZW68fRw/viewform
Neste formulário, são requisitadas informações sobre o(a) artista/o
grupo/a instituição, a coreografia e é pedido o link compartilhado do vídeo a
ser transmitido no evento. Caso o grupo ainda não possua a coreografia
finalizada, este link poderá ser enviado em data futura, até o dia 22 de
novembro, através do e-mail disponível no final deste regulamento.
6 - TERMO DE LICENÇA DE USO E CESSÃO DE DIREITOS
AUTORAIS, DIREITOS DE IMAGEM E DE PERSONALIDADE:
Ao realizar a inscrição, o(a) responsável por cada coreografia deverá
atestar a liberação e direitos das imagens, áudios e textos a serem transmitidos,
nos seguintes termos:
O(a) responsável pela coreografia é a única pessoa responsável legal
pela liberação e direitos da coreografia inscrita no Festival de Ginástica e
Dança UniEduK. O mesmo se aplica a imagens, áudios e textos. Assim:
6.1 Com a presente cessão, o participante inscrito autoriza o Centro
Universitário UniEduK a utilizar, sem quaisquer ônus, o conteúdo para
veiculação em/e através da Internet, bem como em outra mídia, incluindo,
mas não se limitando ao Instagram, Facebook, dentre outros.
6.2. Compreende-se nesta Cessão todo direito necessário para a exploração
total e pacífica do conteúdo, tais como o de utilizar, fruir e dispor, no todo ou
em parte, exibir ao público no meio internet, ou fora dele, bem como por
qualquer outro tipo de mídia, incluindo o arquivamento em base de dados,
armazenamento em computador e demais formas de arquivamento do gênero
e todas as formas, presentes e futuras, de utilização e exploração dos mesmos.
6.3. O participante inscrito está plenamente ciente e de acordo que todo e
qualquer conteúdo fornecido, ficará em arquivos da base de dados da Centro
Universitário UniEduK, passíveis de serem acessados por mecanismos de
busca de terceiros por tempo indeterminado.
6.4 O Participante inscrito assegura e garante que: (I) todo o material
encaminhado ao Centro Universitário UniEduK está de acordo com as
disposições legais aplicáveis; (II) a utilização de qualquer material protegido
por direito autoral e direitos da personalidade na concepção do material

encontra-se regularizada; (III) obteve os licenciamentos de direitos,
permissões e autorizações necessárias para a execução do material, inclusive
quanto a direitos de imagem, se for o caso; (IV) o material não viola direitos
de terceiros, incluindo, sem se limitar a, direitos autorais e direitos da
personalidade; e (V) o material encaminhado a Centro Universitário UniEduK
não refere-se a material de divulgação ou assessoria de imprensa tampouco a
material publicado em outros veículos e/ou agências de notícias profissionais.
6.5. O(a) participante inscrito(a), neste ato, isenta o Centro Universitário
UniEduK de toda e qualquer responsabilidade com relação à violação de
direitos autorais, comprometendo-se a enviar todos seus esforços para auxiliar
o Centro Universitário UniEduK na defesa de quaisquer acusações, medidas
extrajudiciais e/ou judiciais.
6.6. O Centro Universitário UniEduK compromete-se a informar ao(à)
participante colaborador(a), por meio de seus dados de contato informados no
Cadastro, caso receba quaisquer notificações, intimações, comunicações ou
informações sobre possíveis violações de direitos de terceiros relacionados aos
direitos cedidos por meio deste documento para que o colaborador possa
auxiliar na defesa.
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