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Just Dance

1. Contextualização da prova
Just Dance é um jogo eletrônico de música desenvolvido pela Ubisoft. O jogo se baseia em imitar a

coreografia de um dançarino virtual na tela. Depois de selecionar uma música, um dançarino ou

dançarina  é  apresentado  na  tela,  bem  como  uma  exposição  ocasional  de  pictogramas  que

representam poses específicas. Assim, os jogadores seguem os movimentos do(a) dançarino(a) na

tela e sua coreografia. Os jogadores são julgados em uma escala de classificação de acordo com a

precisão  de  seus  movimentos  em  comparação  com  os  do(a)  dançarino(a)  na  tela  e  recebem

pontos. Just Dance pode ser jogado por até quatro jogadores ao mesmo tempo.

2. Objetivos da prova
Dançar de acordo com as coreografias propostas pelo jogo “Just Dance 2016” e conquistar o maior

número de pontos possíveis.

3. Regulamento
 No  momento  da  prova  duas  músicas  solos,  uma  duo/trio  e  uma  de  quarteto  serão

sorteadas de acordo com danças já pré selecionadas pelos integrantes de cada equipe,

sendo elas:

SOLOS:

1 - All about that bass

2 - Ligths

3 - I gotta feeling

4 - I'm an albatroz

5 - Rabiosa

6 - Fun

7 - Ievan Polka

8 - Want to want me

DUOS/TRIOS:

1 - Gibberish

2 - Born this way

3 - Let's groove

4 - Fancy 

5 - Hit the road jack
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6 - You're the one that I want

7 - Animals

8 - Hey mama

QUARTETOS:

1 - Copacabana

2 - Circus  

3 - This is how we do

4 - No control

 Cada equipe terá que selecionar 4 participantes (duas meninas e dois meninos) para dançar

as músicas sorteadas, sendo dois participantes diferentes para dançar os solo e a dupla

restante (ou seja, os dois integrantes que não dançaram os solos) para dançar a música

duo/trio sorteada. Após essa etapa, todos os quatro participantes devem dançar a música

de quarteto sorteada.

 A ordem das apresentações de cada equipe será escolhida por sorteio no início da prova.

 A pontuação total  da  equipe  será  a  soma de  todos  os  pontos  acumulados  durante  as

danças;

 A música sorteada deverá ser a mesma para todas as equipes entre solos, duos, trios e

quartetos.

 Em caso de músicas de trios, todas as duplas das equipes devem selecionar os mesmos

“personagens” no momento da dança.

 Em  caso  de  problemas  durante  a  performance  devido  ao  sistema  do  console,  partida

poderá ser reiniciada, desde que em consenso com o público, observando a gravidade do

problema (devem ser previstos erros por falha no kinect e semelhantes).

 Em caso de queda de energia elétrica, catástrofe natural ou qualquer problema imprevisto

durante a partida, esta deverá ser reiniciada.

4. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


