
 

 

  



 

1. Campeonato 

 

1.1 O Curitiba Pole Arte será organizado pelo Studio Elô Alcântara.  

 

1.2 O evento será realizado no dia 16 de julho de 2022, no Teatro Bom Jesus, 

com endereço na Rua 24 de Maio, 135 - Centro, na cidade de Curitiba – PR. 

 

1.3 Os artistas credenciados terão acesso livre ao campeonato;  

 

1.4 Será cobrado ingresso para aqueles que desejam assistir o evento;  

 

2. Competição  

 

Pole Arte: Consiste em uma modalidade que envolve, além do Pole dance, 

outras formas de expressividade artística. O artista, em sua performance, deverá 

apresentar um TEMA, uma história. Tal história não precisará necessariamente 

ser dançada em sua integralidade, contudo, será de extrema importância que os 

jurados identifiquem o tema a ser apresentado.  

Musicalidade, fluidez, interpretação e ater-se ao tema escolhido serão as bases 

de julgamento. 

  



 

3. Categorias 

 

Os artistas podem se inscrever nas categorias principiante, amador, 

semiprofissional, profissional e Show. NÃO EXISTE DISTINÇÃO DE GÊNERO 

DENTRO DAS CATEGORIAS. Ainda, é permitido que se inscrevam de forma 

INDIVIDUAL ou em DUPLA, porém concorrem juntos pois NÃO EXISTE 

CATEGORIA ESPECÍFICA PARA DUPLAS. 

 

A idade mínima para participar das categorias Principiante, Amador, 

Semiprofissional e Profissional é de 16 ANOS. 

 

3.1 PRINCIPIANTE: categoria destinada àqueles que nunca se apresentaram 

e/ou que só participaram de competições presenciais dentro dessa categoria, 

assim como aqueles que sejam considerados iniciantes e executem movimentos 

na barra de nível básico. Proibido movimentos de nível intermediário e avançado. 

Exemplos: queda, flip, aysha e handspring. 

 

3.2 AMADOR: categoria referente àqueles que nunca participaram de uma 

competição presencial ou que já participaram, nessa categoria, contudo não 

ganharam nenhum título, ou ainda aqueles que realizam movimentos de nível 

básico à intermediário. Proibido movimentos avançados. Exemplo: handspring.  

Instrutores / professores / monitores de Pole Dance podem se inscrever nessa 

categoria desde que atendam à exigência acima. 

 

3.3 SEMIPROFISSIONAL: categoria referente àqueles que já ganharam título(s), 

na categoria acima (amador), ou que se considera nesta categoria mesmo que 

não tenha participado de nenhuma competição presencial. 

 

3.4 PROFISSIONAL: categoria referente àqueles que já ganharam título(s), na 

categoria acima (semiprofissional), ou que já tenham participado de competições 

presenciais em categorias de níveis superiores ou que se considera nesta 

categoria mesmo que não tenha participado de nenhuma competição. 

 

 



 

3.5 SHOW: categoria destinada para todos que queiram criar e expressar 

artisticamente uma performance em que o objetivo é apenas cativar e conquistar 

o envolvimento do público. É obrigatória a utilização da barra, sem exigências de 

tempo e movimentos, mas O POLE DEVE FAZER PARTE DA PERFORMANCE. 

Está permitido a utilização de cenários, acessórios e figurantes. Também está 

permitido apresentar outras modalidades referentes ao contexto do pole dance, 

como exotic, chair dance, pole kids e artes circenses. A categoria é LIVRE DE 

IDADE e NÍVEL TECNICO de pole dance. O artista está livre para criar desde 

que respeite as regras e proibições gerais do campeonato. Apenas nessa 

categoria está permitido o uso de calçados e salto alto. Será permitido nessa 

categoria exclusivamente grupos de no MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 6 

INTEGRANTES. Competidores das categorias principiante, amador, 

semiprofissional e profissional podem participar dos grupos dessa categoria, 

tendo em vista que a tal é de nível livre. Lembre-se, queremos ver um show. 

Abuse da criatividade, da interpretação e da arte, pois, NESSA CATEGORIA 

TERÁ APENAS UM GRUPO VENCEDOR, não terá segundo e terceiro lugar. 

 

 

4. Seletiva e Nivelamento 

 

A seletiva e o nivelamento serão feitos com base no conceito do Campeonato, 

que consiste em PERFORMANCE ARTÍSTICA envolvendo outras formas de 

expressividade além da Técnica do Pole Dance. Musicalidade, fluidez 

interpretação e ater-se ao tema serão as bases do julgamento. 

Se porventura a organização do Campeonato não achar adequada (compatível) 

a categoria escolhida pelo participante, fica a critério da organização o 

nivelamento adequado ao atleta. 

 

O Campeonato terá um LIMITE DE 60 APRESENTAÇÕES, sendo 12 reservadas 

para cada categoria. Caso as vagas de alguma categoria não sejam 

preenchidas, as mesmas serão destinadas para a categoria de maior procura. 

 

 

 



 

4.1. Vídeo  

 

 Os atletas deverão enviar um vídeo de no mínimo 2 minutos e 30 

segundos, não ultrapassando o limite máximo de 3 minutos, através de 

um link no Youtube para seleção prévia e nivelamento;  

 O vídeo deverá ser gravado de forma contínua, sendo vedada sua edição;  

 O vídeo não necessariamente precisará ter o mesmo tema da 

performance da competição;  

 O vídeo deverá ter como título: Curitiba Pole Arte 2022 – nome do(a) 

participante – categoria;  

 O vídeo deverá conter um tema que deve estar contido na descrição do 

Youtube;  

 O vídeo pode ser feito em apenas uma barra de pole dance; 

 Os vídeos serão avaliados pela comissão organizadora e jurados e serão 

selecionadas 12 performances por categoria.  

 

4.2 Resultado 

 

O resultado da seletiva será publicado no site do Studio organizador – Studio Elô 

Alcântara, bem como, será enviado um e-mail aos artistas cujas performances 

foram selecionadas, até o DIA 09 DE MAIO DE 2022. 

 

 
5. Música  

 

 Principiante: duração máxima de 2 minutos e 30 segundos, mínima de 2 

minutos.  

 Amador: duração máxima de 3 minutos, mínima de 2 minutos e 40 

segundos. 

 Semiprofissional: duração máxima de 3 minutos e 30 segundos, mínima 

de 3 minutos. 



 

 Profissional: duração máxima de 4 minutos, mínima de 3 minutos e 30 

segundos.  

 Show: duração máxima de 4 minutos, mínima de 3 minutos e 30 

segundos.  

 

 

5.1 A música deve ser escolhida com o intuito de representar o tema a ser 

desenvolvido na performance.  

 

5.2 O artista deverá enviar, por e-mail o arquivo em MP3 para a comissão 

organizadora até 20 dias antes do evento, especificando o nome completo, 

categoria e tema.  

 

5.3 O artista deverá portar sua música em um pen drive, em arquivo MP3 no dia 

do Campeonato, tendo em vista que o Campeonato não se responsabiliza por 

erros na reprodução das músicas, caso o artista não possua o formato reserva. 

 

6. Cenário  

 

6.1 Os artistas estão autorizados a utilizar adereços, cenários, desde que 

possam ser montados e desmontados em no máximo 1 minuto e 30 segundos, 

e para complementar a performance.  

 

6.2 É responsabilidade do artista o transporte, montagem e desmontagem dos 

elementos da sua performance, no tempo acima descrito. Caso ultrapasse o 

limite de tempo, o artista será punido com perda de pontos.  

 

6.3 O uso de cenários e figurantes deve ser previamente informado à comissão 

organizadora para aprovação através de e-mail.  

 

6.4 Será vedado o uso de qualquer elemento pirotécnico, ou qualquer elemento 

que coloque em risco a segurança dos presentes no Campeonato.  

 



 

6.5 Caso o palco necessite de limpeza especial após a performance, o artista 

será responsável por esta, que deve ser informada previamente.  

 

6.6 É proibida a utilização de elementos cenográficos que tenham conotação 

sexual.  

 

6.7 Serão permitidas apenas meias, ponteiras e sapatilhas. Fora isso, o uso de 

qualquer outro tipo de calçado está vedado, RESSALVA NA CATEGORIA 

SHOW. 

 

 
7. Figurinos  
 
 
7.1 É estritamente proibida:  
 

 A nudez total ou parcial;  

 O uso de tangas fio dental;  

 Lingeries;  

 Adesivos tapa seios;  

 Tapa sexo;  

 Tecidos com aderência na barra. Ex. Vinil.  

 
7.2 Serão permitidas:  

 Pinturas corporais e outros elementos decorativos, desde que não deixem 

resquícios nas barras e no palco;  

 

8. Palco  

 

8.1 SERÃO UTILIZADAS 3 BARRAS, fixas ou giratórias, ambas de aço inox, 

com 45 milímetros de espessura e 4 metros de altura.  

 

8.2 As barras serão colocadas no formato de triângulo no centro do palco sendo 

duas na frente com distância de 3 metros entre elas e uma no meio com uma 

distância de 2 metros para trás entre as barras da frente.  



 

 
8.3 A utilização das barras ficará a critério do artista. Dessa forma, o artista 

poderá optar acerca da utilização ou não de barra giratória ou fixa.  

 

9. Júri  

 

O júri será composto por jurados artísticos, especialistas em diferentes 

expressões artísticas, e técnicos, para a avaliação técnica do Pole Dance. 

 

10. Composição da nota 

 

10.1 

Tópico Pontuação Descrição 

Figurino e maquiagem 10 

Os artistas receberão a nota 
a partir da relação entre a 
composição, figurino e a 
maquiagem, com o tema 

escolhido da performance. 
Esses devem complementar 

a performance trazendo a 
relação com o tema. 

Tema e interpretação 20 

Os artistas serão avaliados 
na medida em que o tema 

escolhido foi bem 
desenvolvido em sua 

performance, e se houve 
uma boa interpretação do 

mesmo. 



 

Técnica de Pole Dance 20 

Os artistas serão avaliados 
se seus movimentos e 

técnicas realizadas na barra 
estão de acordo com sua 
categoria. Ainda, se os 

movimentos possuem uma 
boa execução, controle e 

fluidez. 

Musicalidade 10 

Os artistas receberão a nota 
a partir da relação da 

música escolhida com o 
tema proposto, assim como 
musicalidade e expressão. 

Desenvolvimento de solo e 
Dança 

20 

Os artistas serão avaliados 
se utilizaram o solo de forma 
interpretativa. (Considera-se 

solos as movimentações 
realizadas sem o auxílio da 

barra). Também compõem a 
nota a utilização de outros 
meios de expressão e de 

dança. 

Limpeza de Movimento 10 

Se refere a capacidade do 
artista de realizar os 

movimentos de maneira 
fluída e controlada. Os 

movimentos devem 
apresentar uma boa 

estética. Joelhos flexionados 
e pés em flexão por 

exemplo, quando não 
intencionais, causam perdas 

de pontos nesse tópico. 



 

Índice performático 30 

O índice performático será 
definido de acordo com o 
quanto a performance foi 

capaz de emocionar, 
entreter, impactar e atingir o 

público. O PRÊMIO DE 
MELHOR ARTISTA GERAL 

SERÁ DEFINIDO POR 
ESTA NOTA. 

 

Nota máxima: 120 pontos 

 

10.2 Penalidades 

 

 Queda não intencional: -5 pontos 

 Nudez não intencional: -5 pontos 

 Documentos, música ou pagamento em atraso: -5 pontos (por ocorrência) 

 Ultrapassar tempo de montagem do cenário: -5 pontos 

 

11. Categorias de Premiação 

 

11.1 Melhor figurino; 

11.2 Criatividade; 

11.3 Primeiro, segundo e terceiro lugar principiante; 

11.4 Primeiro, segundo e terceiro lugar amador; 

11.5 Primeiro, segundo e terceiro lugar semiprofissional; 

11.6 Primeiro, segundo e terceiro lugar profissional; 

11.7 Primeiro lugar Show; 

11.8 Melhor Artista Geral; 

 

Premiações dos primeiros lugares em dinheiro. 

 

 

 



 

12. Inscrição 

 

12.1 Datas: 

 Início das inscrições: 04/03/22; 

 Fim das inscrições: 24/04/22; 

 Pagamento e envio do vídeo junto com o envio da inscrição; 

 Divulgação da seletiva: 09/05/22; 

 Pagamento após seletiva até 15/05/22; 

 Prazo final para envio da música e mudança do tema: 23/06/22; 

 

12.2 Todos os artistas deverão preencher uma ficha de inscrição, através do link, 

disponível também no link da Bio do Instagram @curitibapolearte: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQww3ExiCxE1M8pVo9xtx_tyny

2vOABWE0GkQdzsxra5y3w/viewform 

 

12.3 As inscrições serão validadas com a comprovação do pagamento da 

inscrição (Pix), envio do vídeo (link no Youtube), ficha de inscrição preenchida 

(Google Forms), termo de responsabilidade acordado, envio da foto para 

divulgação e acompanhada de autorização caso necessária;  

 

12.4 Os artistas que irão se apresentar em dupla ou grupo (categoria Show), 

devem preencher apenas UMA ficha de inscrição contendo as informações de 

TODOS os integrantes separadas por barras “/”;  

 

12.5 Os artistas menores de idade precisarão de autorização escrita a próprio 

punho do responsável; 

 

12.6 Valores:  

 Solo – R$ 150,00 no ato da inscrição mais R$ 90,00 após seleção; 

 Dupla – R$ 100,00 por artista no ato da inscrição mais R$ 80,00 por artista 

após seleção; 

 Show – R$ 70,00 por artista no ato da inscrição;  

 



 

12.7 Após efetuado o pagamento da inscrição, caso o artista desista, não haverá 

reembolso e o próximo na classificação assumirá a vaga;  

 

12.8 Chave PIX para transferência: 


curitibapolearte@gmail.com 
 
 
 
13. Condições para participação no Campeonato 
 

13.1 Será de responsabilidade do artista, as despesas pessoais, tais como, 

hospedagem, alimentação, transporte, entre outros;  

 

13.2 O artista deverá atentar-se aos horários a serem cumpridos;  

 

13.3 Ao chegar no Campeonato, o artista deverá apresentar-se à comissão 

organizadora para fins de conferência de documentação pessoal;  

 

13.4 O artista deverá estar presente durante a divulgação dos resultados e 

premiação;  

 

14. Desclassificação  
 

14.1 O descumprimento de quaisquer das regras descritas neste regulamento 

ensejará a desclassificação do artista;  

 

14.2 A falta de documentação adequada ou a apresentação de falsa 

documentação ensejará a desclassificação do artista;  

 

14.3 Eventuais comentários ofensivos dirigidos a quaisquer dos participantes, 

comissão organizadora e demais escolas presentes, bem como atitudes imorais, 

serão passíveis de desclassificação;  

 



 

14.4 Os artistas não poderão proferir comentários depreciativos acerca do 

Campeonato sob pena de desclassificação.  

 

15. RESERVAS LEGAIS  

 

15.1 É de conhecimento e aceitação dos artistas inscritos no Campeonato, que 

a Comissão organizadora deste não se responsabiliza por nenhum dano ou 

acidente que eventualmente possa vir a ocorrer antes, durante ou depois de sua 

participação;  

 

15.2 No ato da inscrição, os artistas assumem responsabilidade por qualquer 

lesão que possa ocorrer durante o Campeonato, conforme termo de 

responsabilidade anexo neste regulamento;  

 

15.3 Os artistas autorizam o uso de sua imagem, música e voz para quaisquer 

finalidades que o Campeonato desejar posteriormente, sem direito a 

compensações monetárias por eventual utilização;  

 

15.4 Será responsabilidade do artista informar e-mail e atentar-se aos contatos 

da instituição organizadora;  

 

15.5 Situações diversas das supracitadas, serão avaliadas pela instituição 

organizadora;  

 

15.6 A instituição organizadora se reserva no direito de modificar as regras deste 

Regulamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOTA LEGAL: este Regulamento constitui obra intelectual e é protegido pela Lei 

de Direitos Autorais – Lei 9.610/1998. É expressamente proibida a reprodução, 

adaptação, modificação ou utilização do conteúdo disponibilizado, parcial ou 

integralmente, sem a prévia permissão expressa da instituição organizadora. 


