

EDITAL04/2021 

CHAMAMENTOPÚBLICOSATED/PR  



CHAMAMENTO PÚBLICO PARA BANCA ONLINE, PARA AFERIÇÃO D
 E
CAPACIDADE PROFISSIONAL DE BAILARINA(O) E/OU DANÇARINA(O) DO
ESTADODOPARANÁ. 

O Presidente do SATED/PR, no uso de suas atribuições estatutárias,noquelhe
confere a lei 6.533/78, regulamentada pelo Decreto Lei 82.385/78, através de seu
artigo12,eatendendooscritériosestabelecidosemAssembleiaGeralparaexpedição
deAtestadodeCapacitaçãoProfissional,parafinsdeobtençãoderegistroprofissional
juntoàSuperintendênciaRegionaldoTrabalhoeEmprego-SRTE,resolvecomunicar
e tornar público o edital de BANCA ONLINE DE AFERIÇÃO DE CAPACIDADE
PROFISSIONALDEBAILARINA(O)E/OUDANÇARINA(O)DOESTADODOPARANÁ 
Este edital está respaldado pela RESOLUÇÃO N. 08/2021, que instituiu a
Coordenadoria de Dança e aRESOLUÇÃON.09/2021-ComissãoOrganizadorada
Banca Online de AferiçãodeCapacidadeProfissionaldeBailarina(o)eDançarina(o),
doEstadodoParaná–2021. 
1.DOOBJETO 
1.1 O presente edital tem por objetivo realizar o chamamento público para a Banca
Online de Aferição de Capacidade Profissional de Bailarina(o) e Dançarina(o), nas
seguinteslinguagensdedança: 
a)
b)
c)
d)
e)

BalletClássico  
DançaContemporânea 
DançaJazz 
DançasOrientaisÁrabes 
DançasUrbanas 

1.2 A criação dos critérios de análise técnica foi autorizada na Assembleia de
11/06/2021,quandoatribuiuaosavaliadoresemembrosdacomissãoorganizadorada
banca,acompetênciaeautonomiaparadefiniçãodecritérios. 

1.3Ainscriçãopoderáserrealizadaapenasporpessoasfísicas,maioresde16anos,
brasileiras, natas ou naturalizadas, residentes no Paraná, que já realizaram pelo
menos3trabalhosdistintosemdança,em3anos,nomínimoumemcadaano. 

1.4Esteeditaldechamamentopúblico,serácompostodasseguintesfases:  
a)Inscrição,queocorreráexclusivamenteatravésdeformulárioonline;  
b)Análisedocumental,comahomologaçãodainscrição;  
c)Avaliaçãodecapacidadeprofissional,atravésdevídeosereleaseenviadosna
inscrição;  
d)Publicaçãodalistadeaprovadas(os/es); 
e)PedidosdeRecursos; 
f) Análiseeresultadoderecursossolicitados; 
g)OficinãodeSaberes-CerimôniadeBoasVindas. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
SATED/PR-SINDICATODOSARTISTASETÉCNICOSEMESPETÁCULOSEDIVERSÕESDOESTADODOPARANÁ 
RuaTrezedeMaio,644-Centro-CEP80.510-030-Curitiba-PR 
site:www.satedpr.org.bre-mail:diretoria@satedpr.org.br 

1 



2.DASINSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições deverão serrealizadasnoperíodode20deagostode2021atéas
23:59 do dia 20 de setembro de 2021, devendo respeitar os procedimentos
estabelecidosnesteEdital. 

2.2 A(o/e) candidata(o/e) deverá anexar todos os documentos obrigatórios previstos
nopresenteedital,queserãoanalisadosnaprimeiraetapadoprocesso,denominada
homologaçãodasinscrições. 

2.3 A inscrição será realizada exclusivamente através do formulário online no link:
https://forms.gle/pKsmPJGYBbmWn6Kv6. 

2.4Anexar,emcampoespecíficodoformulário,asseguintesdocumentações:  
a) CópiadeRGfrenteeverso; 
b) ComprovantedeendereçonoestadoParaná; 
c) Currículo,conformemodelo,AnexoI; 
d) Comprovação depelomenos3trabalhosdistintosemdança,realizadosem3
anos, no mínimo um em cada ano: cópias de programas, flyer, matérias de
jornais,certificadosdecursos,declaraçõesdeparticipaçãoemapresentações,
linksdeacesso,fotos,etc. 
e) ComprovantedoPagamentodaTaxadeInscriçãoparaaBanca,conformeitem
6abaixo; 
f) Link de acesso à gravação emvídeodacoreografia/performance,comtempo
decenade2minutosa3minutos,conformeitem3abaixo; 
g) Release efichatécnicadacoreografia/performance,de5à15linhasemArial
11,conformeomodelo,AnexoII. 
h) Link de acesso à gravação em vídeo de apresentação pessoal e com breve
explicação do trabalho enviado para avaliação, com tempo de cena de até2
minutos,conformeitem3abaixo; 
2.5 Na inscrição, a(o/e) candidata(o/e) deverá escolher qual linguagem deseja ser
avaliada(o/e). Caso queira se inscrever em mais de uma linguagem, uma nova
inscrição e pagamento deverá ser realizada. Importante ressaltar que o Registro
Profissional sairá apenas como “Artista, na(s) função(ões) de Bailarino(a) ou
Dançarino(a)”aptoaexerceraprofissão,independentedalinguagemaprovada. 
3.DOSCONTEÚDOSEMVÍDEOPARAAAVALIAÇÃO 
3.1Deveráserenviadodoisregistrosdevídeosparaaavaliaçãodabanca: 
a) Um registro de vídeo, no qual a(o/e) candidata(o/e) deverá apresentar uma
coreografia/performancecomtempodecenade2à3minutos. 
b) Um registro de vídeo com apresentação pessoal e breve explicação do
trabalho,comtempodecenadeaté2minutos. 
3.1.1 Para o BalletClássico,otempomínimodevídeopoderáserde1minutoe
30segundos,desdequesejaumBalletdeRepertório. 
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3.1.2 Para a Dança Contemporânea, o tempomáximodevídeopoderáserde5
minutos, desde que apresenteumtrabalhodeinvestigaçãodeestadoscorporais
ouumapesquisaquejustifiqueessaampliaçãodetempo. 
3.2Nãoserácontadocomotempodecena,agravaçãoemquea(o/e)candidata(o/e)
possaaparecerexecutandoajustesnoaparelhodagravação. 
3.3 A gravação dos vídeos deveserelaboradaexclusivamenteparaessabanca,em
trabalhosolo.Acoreografia/performancepodesercriaçãoautoraloudeterceiros. 
3.3.1 Não pode ser utilizado material gravado de apresentações anteriores,
participaçõesemeventos,festivaisouvídeo-arte,sujeitoàdesclassificação. 
3.4Omaterialdeveráserenviadoemtomadaúnica,semcortesouedições,emplano
decâmerafixa,emformatohorizontal,comtodaamovimentaçãocaptada. 
3.5 O vídeo deverá ser gravado em ambiente o mais neutro possível, com boa
iluminaçãoeboaacústica.
3.6 A vestimenta ou figurino deverá valorizar os movimentos de acordo com a
linguagem; 
3.6.1 ParaoBalletClássico,obrigatoriamenteavestimentafemininadeveráfazer
usodepontasedarpreferênciaaroupasdeaula(podendoutilizar tutudeensaio
ousaiaparamanuseio).Paraavestimentamasculinadeveráfazerusodemalha
ouquedestaqueaslinhasdocorpo. 
3.7 Para a DançaContemporâneaovídeoseráabertoarealizaçãodeimprovisação,
pesquisa artística, coreografia pré-estabelecida,oucomposiçõesquemesclamesses
elementos. Será possível, paraestalinguagem,realizaraproximaçõeseafastamento
do corpo e/ou de suas partes da câmera, utilizar objetos, adereços e figurinos,
podendo a(o/e)candidata(o/e)focaremaspectosqueconsiderarrelevantesparaseu
trabalhoepesquisademovimentação. 
3.8 Para maiores esclarecimentos, consulte oAnexoIII-Guiadeorientaçãoparaas
gravações. 
4.DACOMPOSIÇÃODABANCA 
4.1 A banca avaliadora é composta por3profissionaisdaáreaselecionadosatravés
do edital 03/2021 de SELEÇÃO DE AVALIADORES DA BANCA ONLINE DE
AFERIÇÃO DE CAPACIDADE PROFISSIONAL DE BAILARINA(O) E/OU
DANÇARINA(O)DOESTADODOPARANÁ2021epelaRESOLUÇÃON.15/2021. 
4.2 CasoalgumintegrantedaBancaAvaliadorapossuirqualquergraudeparentesco
e/ou vínculo profissional de docência com algum(a/e) candidato(a/e), no momento
atual, ele deve comunicar o fato à Comissão Organizadora da Banca, tornando-se
impedidodeavaliarseupróprio(a/e)parenteoualuno(a/e). 
5.DOSCRITÉRIOSDEAVALIAÇÃO 
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5.1 As(os/es) candidatas(os/es) que tiverem sua inscrição homologada, serão
avaliadas(os/es)seguindooscritériosestabelecidosdecadalinguagem. 
5.2Oscritériosdeavaliaçãoparacadalinguagemdadançasão: 
BALLETCLÁSSICO 
ITEM  AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS 



Técnicaclássica 

até40pontos 

Técnicaartística(expressividadee
musicalidade). 

até30pontos 

Condicionamentofísico(parao
trabalhoapresentado). 

até20pontos 

A 

Vídeocoreografia/
performance 
(de2*a3minutos)  
*Atenção:Quemapresentar
BalletdeRepertório,otempo
mínimodevídeopoderáserde
1minutoe30segundos. 

PONTUAÇÃO 

SubtotalA

B 

Textorelease 
Breverelatosobreotrabalho
(5a15Linhas.Fonte11.Arial)  apresentado:conceitos,investigação,
inspirações,historicidade,re
 ferências
decriaçãoetc. 

SubtotalB


C 

Vídeoapresentação 
( até2minutos) 


Coerênciahistóricadacoreografia. 

SubtotalC
NOTAFINAL

90Pontos 

até4pontos 

4Pontos 

até6pontos 

6Pontos 
100Pontos 



DANÇACONTEMPORÂNEA 
ITEM  AVALIAÇÃO 


A 

Vídeocoreografia/
performance 
(de2a3*minutos)  
*Atenção:quemapresentar
umtrabalhodeinvestigação
deestadoscorporaisouuma
pesquisaquerequermais
tempo,ovídeopoderátero
tempomáximode5minutos. 

CRITÉRIOS 

PONTUAÇÃO 

Performance/Expressividade
(inventividade,potênciaartísticae 
originalidade). 


até30pontos

Coerência(demovimentos,discurso,
pesquisaeconceitosutilizados). 

até30pontos 

Qualidadesdemovimentação. 

até30pontos

SubtotalA

B 

Release 
Breverelatosobreotrabalho
(5a15Linhas.Fonte11.Arial) apresentado:conceitos,investigação,
inspirações,historicidade,referências
decriaçãoetc. 





90Pontos 

até4pontos 
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SubtotalB


C 

Vídeoapresentação 
( até2minutos) 

Clareza,comunicaçãoeorganização
conceitual: aspectosimportantesdo
trabalho,suaproposiçãoe
fundamentação,referênciasartísticas,
investigaçãodemovimento,pesquisa,
inquietaçõessociaisepolíticas,
conceitosnorteadoresdotrabalho. 

Subtotal C
NOTAFINAL

4Pontos 


até6pontos 

6Pontos 
100Pontos 




DANÇAJAZZ 
ITEM  AVALIAÇÃO 



A 

Vídeocoreografia/
performance 
(de2a3minutos)  



CRITÉRIOS 

PONTUAÇÃO 

Habilidadescorporaisemjazz
(postura,noçãoespacial,isolamentos
corporais,contrações,quedas,
rolamentos,fluidezecontinuidadede
movimento). 


até30pontos 

Expressividadeedramaturgia
(expressaromovimentoalémda
técnica). 

até30pontos 

Percepçãotemporal(ritmoe
musicalidade). 

até30pontos 

SubtotalA

B 

Textorelease 
Breverelatosobreotrabalho
(5a15Linhas.Fonte11.Arial)  apresentado:conceitos,investigação,
inspirações,historicidade,referências
decriaçãoetc. 

SubtotalB


C 

Vídeoapresentação 
(até2minutos) 

Relatosobresuahistóriae
importânciadoRegistroProfissional
(DRT)parasuacarreiraprofissional.

90Pontos 


até4pontos

4Pontos 




SubtotalC
NOTAFINAL



até6pontos



6Pontos 
100Pontos 
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DANÇASORIENTAISÁRABES 
ITEM  AVALIAÇÃO  CRITÉRIOS 


A 

Vídeo
coreografia/
performance 
(de2a3
minutos)  



PONTUAÇÃO 

Técnica:conhecimento,limpezaedomíniodos
movimentos.Ligaçãoordenada,variaçãodepassose
utilizaçãodoespaçocênico.Isolamentocorporal,
deslocamentos,giros,trabalhodetronco,braçose
mãos.Usodosmovimentostradicionaisdasdanças
árabescomo:básicoegípcio,shimmies,batidas,
acentuações,ondulações,oitos,redondos,etc. 





até30pontos 

Musicalidade: interpretaçãodeacordocoma
modalidadeapresentada.Identificaredemonstrarna
coreografiaconhecimentossobretempo,ritmo,
instrumentosutilizados,variaçõesdeintensidade,
velocidade,tamanhoehumordamúsicaescolhida. 



até30pontos 

Expressividade:interpretaçãodeacordocoma
modalidadeapresentada. 

até15pontos 

Dramaticidade:capacidadedetransmitira
história/ideia/sentimentodesuadança(expressão
corporalefacial,postura,gestualecapacidadede
comunicar-secomopúblico). 



até15pontos 

SubtotalA

B 



Textorelease  Breverelatosobreotrabalhoapresentado:conceitos,
(5a15Linhas. investigação,inspirações,historicidade,referênciasde
Fonte11.Arial)  criaçãoetc. 


até4pontos 

SubtotalB

4Pontos 

Vídeo

C 

90Pontos  

Estudosevivênciasnadança. 
apresentação 
(até2minutos)  Justificativa,objetivosecompromissonaCarreira
Artística.Desenvolturaeclarezadasinformações. 


SubtotalC
NOTAFINAL

até3pontos 

até3pontos 

6Pontos 
100Pontos 


DANÇASURBANAS 
ITEM  AVALIAÇÃO  CRITÉRIOS 


A 

Vídeo
coreografia/
performance 
(de2a3
minutos)  



PONTUAÇÃO 

Técnica:fundamentosdatécnicapropostaesua
qualidadenaapresentação. 
Atenção:Nestequesitonãoseráavaliadaa
quantidadedevertentes/estilosapresentadas,esima
qualidadedoquesepropõeaapresentar. 



até60pontos 

Expressividade(CorporeidadeUrbana). 

até20pontos 

Musicalidade(noçãorítmicaourefinadadamúsica
apresentada). 

até10pontos 
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B 



SubtotalA

90Pontos 

Textorelease  Breverelatosobreotrabalhoapresentado:conceitos,
(5a15Linhas. investigação,inspirações,historicidade,referênciasde
Fonte11.Arial)  criaçãoetc. 


até4pontos 

SubtotalB

4Pontos 

Trajetóriaenquantoalunoevivêncianaárea(lugares
apresentação ondefezaula,professoreseprofissionais
(até2minutos)  referências). 


até3pontos 

Explicaçãosobreperformance/trabalhoapresentado. 

até3pontos 

SubtotalC

6Pontos 

Vídeo

C 

NOTAFINAL

100Pontos 

5.3PorserumabancadeDançarina(o)/Bailarina(o),nãoseráprioridadeaavaliação
coreográficaesimsuaexecuçãotécnicaeartísticapela(o/e)candidata(o/e)intérprete.
Pois, conformeoanexodoDECRETONº.82.385DE05DEOUTUBRODE1978de
Títulos e Descrições dasFunçõesemqueseDesdobramasAtividadesdeArtistase
Técnicos em Espetáculos de Diversões o Bailarino ou Dançarino - Executa danças
através de movimentos coreográficos preestabelecidos ou não; ensaia segundo
orientação do Coreógrafo, atuando individualmente ou em conjunto, interpretando
papéis principais ou secundários; pode optar pela dança clássica, moderna,
contemporânea, folclórica, popular ou shows; pode ministrar aulas de dança em
academias ou escolas de dança, reconhecidas peloConselhoFederaldeEducação,
obedecidasascondiçõespararegistrocomoprofessor. 
 .3.1Algumaslinguagensentendemqueadançasefazpormeiodepesquisa,
5
investigação e elaboração de movimentos autorais aliados a técnica em sua
expressividade, no qual não há dissociação entre conceito e forma, assim como
interpretaçãoecoreografia.Nessescasos,aavaliaçãoseráfeitaatravésdaproposta
apresentadaemcoerênciadaespecificidadedalinguagemartística.  
5.4 Não serão considerados na avaliação figurino, cenário, sonoplastia eiluminação
cênica. 
5.5 Serão aprovadas(os/es) as(os/es) candidatas(os/es) que obtiverem avaliação
mínimade70pontos. 
6. DOSVALORESEPAGAMENTOS 
6.1OvalordaTaxadeInscriçãoédeR$150,00(centoecinquentareais)àvista,sem
devoluçãodopagamentorealizado. 
6.2Opagamentopoderáserefetuadodasseguintesmaneiras: 
●

PagamentoporPIXparaoSATEDPR:77374619000190(CNPJ) 

●

DepósitooutransferênciaparaCaixaEconômicaFederal(Cod104) 
Agência:1525/Operação:003/ContaCorrente:0229-3 
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●


Pagamento presencial no S
 ATED PR com agendamento, respeitando as
condições de isolamento a serem observadas durante a pandemia de
Covid-19. 


7.CRONOGRAMADEATIVIDADESDOEDITAL 

PERÍODODEINSCRIÇÃO

20/08/2021à20/09/2021 

ANÁLISEDOCUMENTAL 

21/09/2021a30/09/2021 

HOMOLOGAÇÃODASINSCRIÇÕES 
ANÁLISEARTÍSTICAETÉCNICA 
LISTADEAPROVADAS(OS/ES) 
PEDIDODERECURSO 

até30/09/2021 
31/09/2021até22/10/2021 
até23/10/2021 
24/20/2021à25/10/2021 

RESULTADODERECURSO 

até29/10/2021 

OFICINÃODOSSABERES-CERIMÔNIADEBOASVINDAS 

até30/10/2021 

8.DOSRESULTADOS 
8.1Alistadehomologaçãodasinscriçõesserádivulgadanositewww.satedpr.org.br e
redes sociais desta entidade, conforme cronograma. Esta etapa realiza a análise
documental, em consonância aos critérios estabelecidos no item 2. DAS
INSCRIÇÕES. 
8.2 A lista de aprovadas(os/es), com base no item 5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO,
serádivulgadanositeeredessociaisdoSATEDPR,conformecronograma. 
8.3. Candidatas(os/es) não aprovadas(os/es) poderão solicitar o recurso através do
e-mail satedprdanca@gmail.com com o assunto: Recurso - Seu Nome Artístico
(exemplo:Recurso-JoséMaria),dentrodoprazodefinidopeloedital.Anotaindividual
das(os/es) não aprovadas(os/es) será encaminhada até 23:59 de 23 de Outubro de
2021atravésdoe-maildeinscrição. 
8.4 O resultado do recurso sairá no site e redes sociais do SATED PR conforme o
cronogramadoedital. 
8.5 A nota individualdas(os/es)aprovadas(os/es)seráencaminhadaaté23:59de29
deOutubrode2021atravésdoe-maildeinscrição. 
9.DOPROCESSODEREGISTRO 
9.1 Com a aprovação na Banca Online de Aferição de Capacidade Profissional de
Bailarina(o) e/ouDançarina(o),a(o/e)candidata(o/e)poderásolicitar,gratuitamente,o
Atestado de Capacitação Profissional,juntoaoSATEDPR.Comestedocumentoem
mãos, poderá dar início ao processo de emissão do Registro Profissional (DRT),
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diretamente na Superintendência Regional do TrabalhoeEmprego-SRTouatravés
doSATEDPR. 
9.2 É de responsabilidade da(o/e)candidata(o/e)aprovada(o/e)naBancaOnlinede
Aferição de Capacidade Profissional entraremcontatocomoSATEDPR,paraobter
informações dos documentos complementares e taxas administrativas, necessários
paradarcontinuidadeaoprocessodeemissãodoRegistroProfissional(DRT). 
9.3AaprovaçãonabancaeaobtençãodoAtestadodeCapacitaçãoProfissionalnão
permiteoexercíciolegaldaprofissão.ApenasoRegistroProfissionalemitidoatravés
da Superintendência Regional do Trabalho garante a regulamentação da atuação
profissional como Bailarina(o)e/ouDançarina(o)nomercadoprofissional,conformea
LeiFederal6.533/78.Porisso,apósaaprovaçãonabanca,éimportantefinalizartodo
processodeemissãodoRegistroProfissional.  
9.4 O Registro Profissional (DRT) de “Artista, na(s) função(ões) de Bailarino(a) ou
Dançarino(a)” te regulariza e intitula como profissional da dança, ele te protege e
beneficiaemrelaçõesdecontratosdetrabalho.Vocêpodeministraraulasdedançana
educação não formal (academias ou escolas de dança), masparaserintitulado(a/e)
comoprofessor(a/e)éprecisofazerumagraduaçãoemLicenciaturaemDança. 
10.DISPOSIÇÕESGERAIS  
10.1 Este edital terá vigência até o dia30deOutubrode2021às23h59,apartirda
sua data de publicação, podendo serprorrogadooure-editadoaqualquermomento,
umavezobservadasasnecessidadesdademandadomercadoculturaldoestado. 
10.2 Casos omissos poderão ser analisados e deliberados pela Banca Avaliadora, 
ComissãoOrganizadora,emconsonânciacomaCoordenadoriadeDançadoSATED
PReoPresidentedestesindicato. 

10.3OFICINÃODOSSABERES-CERIMÔNIADEBOASVINDASéumeventopara
receber os novos profissionaisdaDança,quecontarácomapresençadopresidente
doSATEDPReartistasdenotóriosaberdaárea,visandoatrocadesaberesefirmar
o comprometimento na transformação cultural e social,atravésdoentendimentodos
direitosedeveresdestacategoriaprofissional.  


10.4Asdúvidasdeverãoserenviadasparas atedprdanca@gmail.com.  

Curitiba,20deagostode2021 




AdrianoEsturilho  
PresidentedoSATEDPR




YiukiDoi 


Comissãoorganizadora 
CoordenadoriadeDança 
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ANEXOI 

MODELOCURRÍCULO 

Nomecompleto 


NomeArtístico 


Escolaridade 



FormaçãoemDança(formaçãocontínuadedançanumainstituição,academia,centros
culturaisetc.) 



Participaçãoemcursoseoficinaspontuais(citaracargahorária) 




Produções-criações artísticasemDança(citenomínimo3trabalhosdistintos,realizados
em3anos,nomínimoumemcadaano,quedeverãosercomprovadosconformeoitem2.4,
alínead,doedital) 




ParticipaçãoemeventosartísticosculturaisdeDança 



Outrasinformaçõesqueconsidererelevante 
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ANEXOII 

MODELODERELEASEEFICHATÉCNICA 
DACOREOGRAFIA/PERFORMANCE 


FICHATÉCNICA 
NOMEDA(O/E)CANDIDATA(O/E)/INTÉRPRETE: 



NOMEDACOREOGRAFIA/PERFORMANCE: 



COREOGRAFIA:  ( )AUTORAL 
MÚSICA: 

( )TERCEIRO.Citeaautoria: 



RELEASE 
Textoextensoentre5a15linhas,usandoexclusivamenteafonteArialemcorpo11. 
Umbreverelatosobreotrabalhoapresentado(conceitos,investigação,
inspirações, historicidade,referênciasdecriação,etc) 
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ANEXOIII 
GUIADEORIENTAÇÃOPARAASGRAVAÇÕES 

Conformeoedital,especificadonoitem2.4,vocêdevegravar: 
● Um registro de vídeo, no qual a(o/e) candidata(o/e) deverá apresentar uma
coreografia/performancecomtempodecenade2à3minutos. 
● Um registro de vídeo com apresentação pessoal e breve explicação do
trabalho,enviadoparaavaliação,comtempodecenadeaté2minutos. 

PARAAGRAVAÇÃODACOREOGRAFIA/PERFORMANCE 
● Lembre-se que o vídeo deveráserenviadoemtomadaúnica,semcortesou
edições, em plano de câmera fixa, em formato horizontal, com toda a
movimentaçãocaptada. 
● O vídeo deverá ser gravado em ambiente o maisneutropossível,comboa
iluminaçãoeboaacústica. 
● Vocêpodegravardeumaparelhocelular,utilizandoalgumsuporteouapoiador
estático. Verifique se a câmera está registrando a totalidade do seu corpo e
suas movimentações, dos pés a cabeça. Faça testes de movimentação para
observarqualseulimitedeenquadramento. 
● Antesdeiniciaragravaçãoescolhaumespaçoneutro,compoucainterferência
visual, você e seus movimentos devem ser o foco do vídeo,poisévocêque
estápassandopelaavaliação. 
● Observealuminosidadedoespaço,gravarcontraaluzfazcomquevocêfique
napenumbra.Fiquedefrenteparaaluz,podeserluznaturalouartificial(Ring
Light,abajur,etc). 
● Escolha uma roupa ou figurino que valorize seus movimentos, queauxiliena
sua apresentação, de acordo com sua linguagem. Cuidado com figurino que
chamemaisatençãoquevocêouqueescondaseusmovimentos. 
● Observe a acústica do espaço, principalmente se você utilizar música, tente
deixaracaixadesommaispróximaaomicrofonedacâmera. 
● Respireedivirta-se. 

PARAAGRAVAÇÃODEAPRESENTAÇÃO 
● Oenquadramentodacâmeraprivilegiao"PlanoMédio(PM)",istoé,mostraa
pessoadacinturaparacima. 
● Deverásergravadoemambientecomboailuminaçãoeboaacústica. 
● Indica-segravarcommicrofoneparaevitarproblemasdeacústica. 
● Observe os critérios de avaliação da sua linguagem, elabore um roteiro
destacandoosprincipaispontosquedeveabordarnovídeo. 
● Respireedivirta-se. 

SALVAREGERARLINKDOSVÍDEOS 
● Salveovídeoemumcomputador. 
● Você pode subirovídeonoseucanaldoyoutubeedeixarcomo“nãolistado”
ou subir no google drive e gerar link de compartilhamento em que qualquer
pessoacomestelinkpossaassistir. 
● Copieestelinkecoleemumaabaanônima,seovídeoabrirégarantidoquea
bancaavaliadoraconseguiráassistirseuvídeo. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
SATED/PR-SINDICATODOSARTISTASETÉCNICOSEMESPETÁCULOSEDIVERSÕESDOESTADODOPARANÁ 
RuaTrezedeMaio,644-Centro-CEP80.510-030-Curitiba-PR 
site:www.satedpr.org.bre-mail:diretoria@satedpr.org.br 

12 

