
 REGULAMENTO DAS BATALHAS DO COMBOIO 2022 

 Sobre 

 COMBOIO  –  Mostra  de  Ações  Culturais  e  Artísticas  é  uma  ação  que  visa 

 fortalecer  a  cena  cultural  de  Aparecida  de  Goiânia,  através  do  encontro  das  artes 

 urbanas  nas  suas  mais  diversas  linguagens  e  estilos  (Música,  Dança,  Artesanato, 

 Artes  Visuais,  Slackline,  Parkour,  Turbantes,  Tambores,  entre  outras),  com  ações 

 voltadas  para  a  população  deste  município,  produzidas  por  agentes  locais  e  também 

 por estudantes do Instituto Federal de Goiás. 

 Do Objetivo 

 O  objetivo  é  promover  oficinas,  vivências  e  mostra  artística  integrada, 

 convidando  produtores,  criadores  e  artistas  de  Aparecida  de  Goiânia  e  região 

 metropolitana  de  Goiânia.  A  ação  será  gratuita  e  aberta  a  toda  comunidade 

 aparecidense,  em  especial  ao  público  externo  do  IFG  –  Câmpus  Aparecida  de 

 Goiânia,  valorizando  os  universos  de  expressão  dos  brasileiros  contemporâneos 

 através  da  dança  (Hip-Hop,  Vogue,  Dança  Contemporânea,  Performance  e 

 Passinho),  Artes  Afrodescendentes  (Oficina  de  Turbante  e  Encontro  de  Tambores), 

 atividades  corporais  urbanas  (Oficinas  de  Slackline  e  Parkour)  e  Música  (Vivência 

 de mixagem, Batalhas de Rap/Rima). 

 Das Inscrições. 

 As  inscrições  serão  feitas  no  momento  de  cada  batalha  e  podem  participar 

 iniciantes e veteranos de cada estilo. 

 Não  haverá  inscrições  prévias  para  as  batalhas.  Os  interessados  devem 

 chegar a tempo e à hora do início do evento, para fazer sua inscrição no local. 



 A  partir  das  18h  do  dia  19  de  outubro  as  inscrições  poderão  ser  feitas  no 

 campus. 

 Das Batalhas de Rima 

 A DISPUTA 

 As  batalhas  são  definidas,  uma  a  uma,  por  meio  de  sorteio.  A  disputa  no  par 

 ou  ímpar  decide  qual  MC  começa  rimando.  Quem  ganha  o  par  ou  ímpar  faz  a 

 escolha.  Na  Batalha  do  IFG,  as  batalhas  acontecem  no  estilo  tradicional,  sobretudo 

 todas  os  rounds  com  exceção  do  terceiro  os  MCs  terão  que  usar  palavras 

 previamente  sorteadas,  escolhida  pelo  o  público  presente  e  os  alunos  da  instituição 

 de  ensino,  cada  MC  receberá  03  (três)  palavras  por  round  e  terá  que  utilizá-las 

 durante  o  ataque  e  resposta  com  MCs  se  enfrentando  em  2  (dois)  rounds  de  45 

 segundos.  Cada  round  é  dividido  em  ataque  e  resposta.  Sendo  que  quem  começa  o 

 primeiro round atacando, termina o segundo round respondendo. E vice-versa. 

 As  batalhas  de  rima  acontecem  no  dia  21  de  outubro  a  partir  das  20hs,  na 

 quadra poliesportiva do Campus IFG - Aparecida. 

 As competições se iniciarão rigorosamente no horário, às 20hs. 

 Os  portões  de  acesso  do  campus  estão  abertos  para  os  competidores  das 

 batalhas  às  18hs,  permitindo  o  acesso  dos/das  competidores/as  para  realização  da 

 inscrição e sorteio antes da competição. 

 Os  sorteios  das  chaves  acontecerá  impreterivelmente  às  19h30mim  pela  a 

 comissão do Comboio e competidores presentes. 

 É  necessário  que  todos  os  participantes  estejam  presentes  para  o  sorteio  e 

 reunião. 

 A  reunião  com  os  jurados  e  coordenadores  será  às  19h45mim  com  duração 

 de 10 minutos para explanação do regulamento. 



 Situações  não  citadas  neste  regulamento  serão  decididas  pela  organização 

 do Comboio no dia do evento. 

 A VOTAÇÃO 

 Ao  fim  dos  2  (dois)  rounds  acontece  a  votação  da  batalha,  os  votos  serão 

 definidos  por  2  (dois)  jurados  e  pelo  público  presente  nas  batalhas.  O  público  vota 

 primeiro.  Na  sequência,  o  júri  vota  simultaneamente,  orientado  por  uma  contagem 

 numérica  em  “3,  2  1”  ou  “1,2  3”.  Ao  final  da  disputa,  quem  receber  pelo  menos  2 

 (dois)  votos  vence  a  batalha.  Em  caso  de  empate,  a  decisão  acontece  no  terceiro 

 round. 

 O TERCEIRO ROUND 

 O  terceiro  round  é  realizado  no  estilo  Bate  Volta  após  um  novo  par  ou  ímpar. 

 O  round  Bate  volta  pressupõe  4  (quatro)  entradas  para  cada  MC,  sendo:  1  (uma) 

 entrada  de  04  (quatro)  versos  e  03  (três)  entradas  de  02  (dois)  versos.  A  batalha 

 deverá ser resolvida no terceiro round. Não existe quarto round. 

 OS CRITÉRIOS 

 Durante  os  duelos,  o  júri  técnico  avalia  questões  como  formato  e  dinâmica  da 

 batalha,  ataque  e  resposta,  criatividade,  musicalidade,  flow,  linguagem,  postura, 

 ritmo  e  conhecimento.  Manifestações  de  violência,  opressão  ou  preconceito,  como 

 machismo,  racismo,  capacitismo,  homofobia,  transfobia,  gordofobia,  entre  outras, 

 não  serão  toleradas  nas  batalhas.  A  ocorrência  destas  manifestações  pressupõe 

 penalidade  grave  durante  o  julgamento  e  análise  técnica  das  disputas,  podendo 

 mutar o microfone do Mc. 

 Agressões  físicas  contra  qualquer  pessoa  presente  no  local  da  batalha  - 

 MCs,  apresentadores,  jurados,  DJ  e  público  -  pressupõem  a  desclassificação 

 imediata do/da/de participante. 

 A  análise  criteriosa  de  cada  momento  das  disputas  é  de  responsabilidade  do 

 júri,  que  deve  emitir  o  seu  parecer  de  votação  alicerçado  pelos  parâmetros  deste 



 regulamento,  bem  como  pelo  bom  senso,  pela  liberdade  de  expressão  e,  sobretudo, 

 pelo respeito. 

 Das Batalhas de Dança 

 Da competição 

 As  batalhas  de  breaking  e  de  all  style  acontecerão  no  mesmo  dia  20  de 

 outubro  de  2022  a  partir  das  20hs,  na  quadra  poliesportiva  do  Campus  IFG  - 

 Aparecida. 

 As competições se iniciarão rigorosamente no horário, às 20hs. 

 Os  portões  de  acesso  do  campus  estão  abertos  para  os  competidores  das 

 batalhas  às  18hs,  permitindo  o  acesso  dos/das  competidores/as  para  realização  da 

 inscrição e sorteio antes da competição. 

 Os  sorteios  das  chaves  acontecerá  impreterivelmente  às  19h30mim  pela  a 

 comissão do Comboio e competidores presentes. 

 É  necessário  que  todos  os  participantes  estejam  presentes  para  o  sorteio  e 

 reunião. 

 A  reunião  com  os  jurados  e  coordenadores  será  às  19h45mim  com  duração 

 de 10 minutos para explanação do regulamento. 

 Situações  não  citadas  neste  regulamento  serão  decididas  pela  organização 

 do Comboio no dia do evento. 

 Entrada  da  batalha;  cada  participante  terá  direito  a  01  (uma)  entrada  de  50 

 segundos nas fases iniciais e na final 02 (duas) entradas para cada competidor. 

 Qualquer  atitude  desrespeitosa  com  os  juras  ou  organizadores  do  evento 

 será considerado motivo para desclassificação automática. 

 As  batalhas  serão  realizadas  no  palco,  por  isso  cada  participante  deve 

 respeitar o espaço delimitado para a competição. 



 Não  poderá  haver  contato  físico  entre  os  competidores  dentro  e/ou  fora  do 

 evento,  caso  ocorra,  o  participante  será  automaticamente  desclassificado,  mesmo 

 tendo sido campeão da batalha. 

 Não  será  permitido  o  uso  de  gestos  ou  palavras  obscenas  entre  os 

 competidores, e uso de objetos que possam atingir a integridade do público. 

 Não  será  permitido  o  uso  de  material  inflamável  dentro  e  fora  do  evento,  nem 

 material  que  possa  sujar  o  local  (bebidas,  cigarros,  comida),  de  modo  que  todos 

 tenham mais segurança e qualidade 

 Os  competidores  deverão  estar  no  local  do  evento  antes  do  início  da 

 competição para se inscrever e acompanhar o sorteio das chaves. 

 Não será permitido diálogo com os jurados durante as batalhas. 

 Atenção:  Havendo  inscrições  superior  a  quantidade  de  participantes  para  chave  (08 

 ou  16  participantes),  haverá  filtro  para  escolha  dos  competidores  para  o  fechamento 

 da  mesma.  O  filtro  será  avaliado  pelo  júri  e  por  02  (dois)  membros  da  comissão  do 

 Comboio. 

 Do Júri 

 O  Júri  do  Comboio  será  composto  por  02  (dois)  jurados  na  batalha  de  All  Style  e  01 

 (um)  jurado  na  batalha  de  Breaking,  todos  representantes  no  cenário  goiano  das 

 danças  urbanas;  sendo  eles  jurados  de  All  Style  B-girl  Fanny  (We  Can  Do  It  Bgirls 

 BR  /  Aparecida  de  Goiânia  -  GO),  ZaqBabao  (QuestKlop  /  Goiânia),  jurado  de 

 Breaking  Bboy Fumas (Perfect Style e BomBreak / Aparecida  de Goiânia). 

 Os  jurados  utilizarão  de  “gestos  de  apontamento”  para  indicar  o  vencedor  de  cada 

 batalha. 

 As  decisões  do  júri  são  IRREVOGÁVEIS,  ficando  a  responsabilidade  sobre 

 os resultados inteiramente a cargo dos mesmos. 



 Os  jurados  junto  com  a  organização  do  Comboio  tem  autonomia  de 

 estabelecer  novas  estratégias  para  melhorar  o  andamento  das  batalhas,  caso 

 ocorra situações que não contemplem esse regulamento. 

 ATENÇÃO:  Desrespeito  aos  jurados,  organização  da  batalha,  produção  do  evento, 

 membros  do  coletivo  Movimento  Urbano,  agressão  física  e  verbal,  desrespeito  ao 

 adversário,  e  andamento  da  batalha,  são  motivos  de  desclassificação  do  evento, 

 ficando a critério dos jurados e organização a decisão sem direito a recurso. 

 Critérios de Julgamento 

 1.  Ritmo  e  estilo:  interação  com  a  música;  os/as  dançarinos/as  devem  estar 

 dançando conforme o ritmo da música e no seu próprio estilo. 

 2.  Musicalidade:  conhecimento  musical  e  capacidade  que  o  dançarino  tem  de 

 utilizar  diferentes  seções  da  música,  além  da  batida  principal,  como 

 instrumentos,  vocais,  quebras  musicais,  e  “traduzir”  essas  seções  através  da 

 sua dança. 

 3.  Criatividade:  inovação  dos  movimentos  e  originalidade  dos/das 

 dançarinos/as,  ou  seja,  dançando  de  uma  forma  diferente  e  única,  trazendo 

 algo de novo e criativo para a cena. 

 4.  variação  de  movimentos:  visa  valorizar  os/as  dançarinos/as,  que  não  forem 

 repetitivos em suas performances 

 5.  Grau de dificuldade: qualidade dos movimentos. 

 6.  Técnica:  limpeza  e  precisão,  assim  como  uma  boa  execução  dos 

 movimentos. 

 Das Premiações 

 Todas  as  batalhas  terão  premiação  em  dinheiro,  sendo  premiadas  do  seguinte 

 modo: 

 Batalha de Rima: 



 1º Lugar:  R$ 500,00 + Troféu 

 2º Lugar:  R$ 300,00 

 Semifinalistas:  R$ 100,00 

 Quartas de final:  R$ 50,00 

 Batalha de Breaking 

 1º Lugar:  R$ 500,00 + Troféu 

 2º Lugar:  R$ 300,00 

 3º Lugar:  R$ 100,00 

 4º Lugar:  R$ 50,00 

 Batalha de All Style 

 1º Lugar:  R$ 500,00 + Troféu 

 2º Lugar:  R$ 300,00 

 3º Lugar:  R$ 100,00 

 4º Lugar:  R$ 50,00 

 Os  vencedores  receberão  a  premiação  em  até  30  dias.  É  importante  que  os 

 mesmos  apresentem  seus  documentos  à  produção  do  Comboio  no  dia  da  batalha: 

 RG, CPF, comprovante de endereço e conta bancária. 

 Considerações Finais 

 Ao  se  inscreverem  no  Comboio  -  Mostra  de  Ações  Culturais  e  Artísticas  2022, 

 todes  participantes  concordam  em  ceder  o  uso  da  sua  imagem  e  voz  para  a 

 produção  de  conteúdos,  divulgação  e  repercussão  de  notícias  e  informações 

 durante as diferentes etapas do festival. 

 O  Instituto  Federal  de  Goiás  (IFG)  -  Câmpus  Aparecida  de  Goiânia  fica  na 

 Av.  Universitária  Ver.  Vagner  da  S.  Ferreira,  Área  1,  Pq  Itatiaia,  em  Aparecida  de 

 Goiânia (Próximo ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia - HEAPA). 



 As  atividades  da  COMBOIO  acontecerão  no  IFG  Aparecida  de  Goiânia  e 

 uma  vivências  nas  ruas  do  município,  nos  meses  de  setembro  e  outubro,  e  terá 

 duração  de  nove  dias,  não  consecutivos.  Esta  é  uma  ação  de  extensão  aprovada 

 pelo  Edital  nº  15/2016  do  Fundo  de  Arte  e  Cultura  de  Goiás  e  pelo  Instituto  Federal 

 de Goiás - Câmpus Aparecida de Goiânia. 

 Dos Contatos 

 Quaisquer  informações  sobre  as  batalhas  dentro  do  COMBOIO  –  Mostra  de 

 Ações  Culturais  e  Artísticas  deve  ser  retiradas  através  do  email 

 distritourbanoapgo@gmail.com  ou  pelos  telefones  (62)  9  8234-6336  /  (62)  9 

 8189-4112 - Allan Si1va 

mailto:distritourbanoapgo@gmail.com

