
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CIDADE SEDE  
 V Mostra Nacional de Dança Espírita – 2020 

  

A Mostra Nacional de Dança Espírita tem se constituído em evento de grande relevância para difusão da 

linguagem da dança espírita nas diferentes regiões do país, buscando reunir o maior número de grupos e 

artistas espíritas da dança, favorecendo assim as trocas de experiências, os momentos de estudo e reflexão, 

somada a prática. Para sua realização, a cidade sede deve contar com estrutura compatível com as 

necessidades do evento, que acontecerá em feriado prolongado no segundo semestre. Portanto, há a 

necessidade do estabelecimento de requisitos indispensáveis à adequada organização, como meio de 

contribuir para o sucesso de um evento grande, itinerante, que contempla a participação de diferentes faixas 

etárias, incluindo a presença intensa do público infanto-juvenil, pessoas com necessidades especiais, além de 

obrigatoriamente atender a uma estrutura específica à linguagem da dança.  

 

Dessa maneira, o presente edital apresenta o processo de escolha e os pré-requisitos mínimos de 

candidatura à Cidade Sede da Mostra Nacional de Dança Espírita. 

 

Das inscrições:  

 

Artigo 1º - O período de inscrições é de 01 de Maio a 31 de Julho de 2018. 

 

Artigo 2º - Para participar da seleção as cidades/grupos/instituições deverão ter como pré-requisito: 

 

a)   Trabalhadores da Equipe de Coordenação da Cidade Sede declaradamente espíritas e atuantes no 

movimento espírita regional. 

 

b) Equipe de trabalhadores envolvidos com a prática espírita, contendo no mínimo uma pessoa dentre 

elas envolvida diretamente com a linguagem da dança, preferencialmente com o movimento de dança 

espírita, para atuar diretamente junto à coordenação da Cidade Sede; 

  

c)   Condições de atender às necessidades técnicas e estruturais da Mostra Nacional de Dança Espírita 

especificadas abaixo ou de viabilizá-las com antecedência, considerando o número mínimo de 300 

participantes; 

  

d)  Arcar financeiramente com os custos da MNDE que não são cobertos pelo valor das inscrições (em 

caso de dúvidas entrar em contato com a coordenação geral do evento); 

 

Artigo 3º - As cidades/grupos/instituições proponentes devem enviar para a Coordenação Geral da Mostra 

Nacional de Dança Espírita (e-mail: coordenação.mnde@gmail.com) um projeto contendo as seguintes 

informações: 

 

a)   Justificativa de interesse em sediar a Mostra Nacional de Dança Espírita endossada por 

instituição/federativa proponente e/ou parceira; 



  

b)   Listagem nominal da equipe proponente, com telefone e e-mail, instituição espírita a que está 

vinculado e responsável junto à área de dança dentro da equipe; 

  

c)   Listagem de instituições espíritas parceiras ou proponentes se assim for; 

  

d)   Descrição das condições estruturais e técnicas disponibilizadas para realização do evento (vide artigo 

4º); 

  

e)   Documento assinado comprovando o conhecimento de todas as obrigações assumidas pela Cidade 

Sede; 

 

 

Artigo 4º  A proposta da cidade sede deverá constar necessariamente, de:  

  

a) Sugestão de Infraestrutura para realização do evento: 

  

1. Quantidade de salas para dormitório e estudo que comportem o número mínimo de 300 participantes; 

sendo preferencialmente os dormitórios usados somente para este fim (sem rodízio de salas – 

dormitório/estudo); 

  

2. Mínimo de 10 salas com boa ventilação mecânica (de preferência) ou refrigeração, para estudo e oficinas 

práticas – as salas devem comportar 20 pessoas (deitadas e com braços e pernas abertos – medida 

estimada para aulas); 

  

3.      Mínimo de 20 salas para dormitório com boa ventilação mecânica (de preferência) ou refrigeração; 

sendo que cada uma contará com o número de 15 à 20 participantes (bagagem e colchonetes); 

  

4.      Estrutura de alimentação no próprio local – tanto para preparo (preferencialmente) como para servir as 

refeições; 

  

5.      Estrutura de higiene – quantidade de banheiros femininos e masculinos suficiente para atender o 

número de participantes, considerando em específico os horários de banho (número mínimo de seis 

chuveiros femininos e seis chuveiros masculinos em perfeitas condições de uso) 

  

Obs: Em caso de ser inverno nessa cidade e região, também deverá ser disponibilizado chuveiros elétricos 

para banho quente; 

  

6.      Auditório com capacidade mínima para 300 pessoas sentadas – a ser utilizado para 

palestras/exposições/mostra artística aberta ao público; 

  

7.      Quadras poliesportivas para circulação de pessoas nos momentos de intervalo, realização de atividades 

físicas, etc; 

  

8.      Anfiteatro ou Teatro com capacidade mínima para 400 pessoas, palco com metragem mínima de 5x8 (5 

metros de profundidade por 8 de largura, estrutura de entrada e saídas do palco (coxias), estrutura de 

iluminação e som básica; camarins com espaço adequado para acolher mais de um grupo para troca de 

roupas e banheiros em condições de uso pelos participantes (artistas e plateia); 

  

9.      Caso o local do evento não conte com estrutura de palco/teatro para apresentações, a cidade sede 

deverá propor alternativas viáveis considerando mecanismos para o transporte/traslado dos participantes (do 

evento ao local das apresentações e retorno ao evento) que não venha a prejudicar a programação. 



  

b) Mencionar Infraestrutura de transporte: 

  

1. Malha hidroviária, aérea e rodoviária que permita acesso adequado a todos. 

  

Parágrafo Único  O proponente poderá indicar propostas alternativas e viáveis aos itens anteriores quando a 

cidade/instituição/grupo não disponibilizar de tais estruturas/recursos. 

  

Artigo 5º  O processo de seleção se dará da seguinte forma:  

 

- 1º de maio a 31 de julho de 2018: prazo para que as cidades interessadas em sediar a IV Mostra 

Nacional de Dança Espírita remetam seus projetos, de acordo com as instruções deste edital;  

-  1° a 31 de agosto de 2018: período para que a Coordenação Geral avalie, escolha e divulgue a 

próxima cidade sede; 

 

Artigo 6º Os casos omissos no presente edital serão deliberados e resolvidos pela Equipe de Coordenação 

Geral da Mostra Nacional de Dança Espírita 

 

 

Equipe de Coordenação Geral 

IV Mostra Nacional De Dança Espírita 

  

 


