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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Implementado em 2005, o Curso Técnico em Dança (CTD) é um marco na

construção e fortalecimento da profissionalização da dança no Estado do Ceará.

Foi realizado, inicialmente, por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura do

Estado – SECULT/CE, o Instituto Dragão do Mar – IDM e o Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial – SENAC. A partir de 2013, passou a integrar a estrutura

curricular do Porto Iracema das Artes, escola de artes do Governo do Estado do

Ceará, ligada à Secretaria de Cultura do Estado, com gestão do Instituto Dragão

do Mar, credenciado para oferta de formação profissional técnica pelo Parecer nº

1522/2017. Em 2019, o Instituto foi autorizado a oferecer uma segunda turma do

curso Técnico em Dança no Centro Cultural Bom Jardim – CCBJ, por meio do

Parecer nº 0413/2019.

O CTD é um curso profissionalizante de formação Técnica de Nível Médio nas

modalidades concomitante e subsequente, fundamentado nas bases legais e nos

princípios norteadores explicitados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (LDB) no. 9.394/96 , nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a1

Educação Profissional e Tecnológica , no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e2 3

na Resolução nº 466/2018 , que regulamenta a Educação Profissional Técnica de4

Nível Médio no Sistema de Ensino do Estado do Ceará.

4 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, Conselho Estadual de Educação. Resolução no. 466/2018, que
regulamenta a Educação Profissional Técnica de nível médio no Sistema de Ensino do Estado do Ceará.
Disponível em:
https://www.cee.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/49/2018/06/RESOLU%C3%87%C3%83O-N%C2%BA-466.2
018.pdf acesso em 16 de nov. 2021

3 BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT).4a. Edição. Set. 2021.
Disponível em: http://cnct.mec.gov.br/cnct-api/catalogopdf acesso em 16 de nov. 2021.

2 BRASIL. Ministério da Educação / Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP No. 1, de 5 de janeiro
de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica.
Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-5-de-janeiro-de-2021-297767578
acesso em 16 de nov. 2021.

1 BRASIL. Lei nº 9.394, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Presidência da
República, 1996.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

Nos últimos anos, a paisagem da dança cearense vem passando por

mudanças paradigmáticas importantes que implicam em reflexões e adaptações no

desenvolvimento dos processos formativos institucionais que objetivem a

consequente capacitação e reconhecimento dos profissionais nela atuantes.

Cientes do potencial e das múltiplas aquisições, físicas, artísticas e políticas,

advindas da prática e do pensamento em torno da dança, o CTD está alinhado e

comprometido com a consolidação de uma política cultural que priorize, entre

outras ações, a efetivação de processos formativos profissionalizantes, investindo

na construção e no fortalecimento do conhecimento, na valorização do profissional

local, na pesquisa de nossas matrizes culturais, no diálogo e interação com a

diversidade cultural global e com as novas bases tecnológicas da atualidade,

contribuindo, assim, para a continuidade do processo de desenvolvimento da

dança no estado do Ceará.

A partir de uma perspectiva de contemporaneidade, a formação em dança

possui certa complexidade na medida em que, para além da técnica performativa,

articula novas formas de narrativas dançantes, inseridas e implicadas dentro de um

contexto histórico-social culturalmente diverso e de onde se constitui o patrimônio

artístico de suas proposições poéticas e pedagógicas.

Tendo em vista sua missão institucional de desenvolver pessoas e

organizações e seu compromisso com a qualidade da educação, o Instituto Dragão

do Mar, como instituição ofertante de formação profissional técnica, busca

responder às necessidades educacionais decorrentes das novas formas de

organização e gestão que provocaram mudanças estruturais no mundo do

trabalho, bem como do emprego de novas tecnologias e da crescente

internacionalização das relações econômicas, estabelecendo novos paradigmas

que vêm transformando a sociedade e a organização do trabalho, de modo a

facilitar o acesso do participante aos códigos culturais e às conquistas científicas e

tecnológicas de uma sociedade globalizada. Pretende-se, portanto, oferecer uma

formação técnica em dança de qualidade, comprometida com as questões

5



educacionais e artísticas da contemporaneidade e com as necessidades de

mercado.

A educação profissional é um dos caminhos que pode proporcionar um

processo de formação capaz de inserir os jovens no mundo do trabalho, a partir de

uma prática pedagógica atenta ao desenvolvimento do sujeito. Tal processo de

formação no curso de educação profissional técnico de nível médio não pretende

adestrar e nem fragmentar os saberes e considera, na sua estrutura conceitual, os

quatro pilares da educação, organizado pela Comissão Internacional Sobre

Educação para o Século XXI da UNESCO : aprender a conhecer sugere o5

interesse, a curiosidade, a abertura para o conhecimento; aprender a fazer diz

respeito à coragem para experimentar, superar os desafios na prática e à

execução de ações; aprender a conviver se refere ao respeito a todos, ao

exercício da escuta como passagem para o convívio e o diálogo, para o trabalho

em grupo; e, finalmente, aprender a ser aponta o papel do cidadão como sujeito

em sociedade.

Cada pilar, articulados todos juntos, é peça fundamental para que o aluno em

questão possa se desenvolver a partir de sua subjetividade. Sendo assim, a

organização curricular do presente curso foi elaborada contemplando as

competências gerais dos profissionais de nível médio da área de artes e as

competências específicas do Técnico em Dança, de modo que o aluno da dança

seja capaz de desenvolver sua capacidade autônoma de fazer escolhas quanto a

seus horizontes artísticos e pedagógicos.

Nesse sentido, se de um lado é de fundamental importância oferecer múltiplas

oportunidades para que ele experimente em sua formação diversas técnicas e

práticas corporais, é igualmente necessário fornecer as chaves para que ele possa

fazer leituras críticas dessas propostas. Assim, a perspectiva histórica, cultural,

social, artística, política e ética dessas práticas torna-se um aspecto tão importante

quanto as vivências corporais propriamente ditas.

Os aspectos balizados na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) têm por6

6 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

5 DELORS, Jaques (Pres.). Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. Brasília/DF:
UNESCO, 2010.
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objetivo assegurar competências gerais que consubstanciam o âmbito pedagógico

dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E definem competências como a

capacidade de mobilização de conhecimentos e habilidades, as atitudes e valores

para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da

cidadania e do mundo do trabalho.

A organização da estrutura curricular contextualizou as práticas pedagógicas

segundo realidades profissionais da Dança, de modo a contemplar experiências

simultaneamente poéticas, estéticas, técnicas, tecnológicas, éticas e políticas. Tais

experiências pretendem permitir ao aluno confrontar-se com problemas e questões

inerentes às atividades diárias de forma propositiva e criativa, respeitando os

aspectos artísticos, culturais e sociais, assim como os recursos e demandas do

mundo do trabalho e as perspectivas de laborabilidade dos egressos.

Neste ponto pensar a educação a partir do par experiência / sentido.

(LAROSSA, 2002 ), pode contribuir de maneira fundante em uma formação7

diferenciada no campo da dança, atenta para esses novos sujeitos que se definem

de maneira diversa dentro das suas diferenças. Conhecimento técnico não basta

nesse mundo contemporâneo. É necessário que as competências e habilidades a

serem desenvolvidas na formação profissional para o mundo do trabalho possam

também fornecer suporte para o convívio social e isso se dá a partir de uma

estrutura educacional flexível e de qualidade, atenta às mudanças, aos avanços

tecnológicos que, por sua vez, exigem leveza, flexibilidade e uma compreensão

para não perder de vistas o papel educativo, artístico, social.

Ressalte-se ainda o valor social deste curso, uma vez que possibilita e orienta

o profissional a promover individual e coletivamente o enriquecimento

artístico-cultural de sua comunidade, configurando-se como um fundamental

exercício da cidadania.

7 LAROSSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Tradução de João
Wanderley Geraldi. In: Revista de Educação, 2002.
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2.1OBJETIVOS DO CURSO

2.1.1 OBJETIVO GERAL

Formar Técnicos em Dança aptos para atuar como intérpretes, criadores e

agentes culturais no campo da Dança, a partir de saberes práticos e teóricos

dessa linguagem, possibilitando sua inserção profissional em contextos

artísticos, técnicos, culturais e sociais contemporâneos.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Viabilizar o desenvolvimento de competências artísticas educacionais

para atuar como intérprete / criador em diversas propostas estéticas na

área de artes, subárea Dança;

● Promover a percepção analítica e crítica das informações culturais, bem

como a capacidade de interagir criativamente com as matrizes

artístico-culturais locais e com a multiplicidade cultural do mundo

contemporâneo;

● Estimular a atitude crítica e propositiva em relação às políticas públicas e

privadas para formação, produção, difusão, pesquisa e preservação da

Dança e dos contextos artísticos com os quais transversaliza;

3.   REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

O Curso técnico em dança está voltado para jovens e adultos com idade

mínima de 16 anos completos no ato da matrícula, Ensino Médio em curso,

para a modalidade concomitante, ou Ensino Médio concluído, para a

modalidade subsequente, preferencialmente alunos ou egressos da rede

pública de ensino, que possuam experiência prévia em dança, potencialidade

técnico-criativa, que sejam proativos e que tenham interesse no

desenvolvimento de competências teórico-práticas do campo da dança.

O acesso ao curso se dá por meio de processo seletivo no qual são

consideradas, além dos requisitos gerais relativos à faixa etária e escolaridade,
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as potencialidades técnico-criativas dos candidatos, bem como suas

características psicossociais, interesse, disponibilidade, valores e atitudes,

tendo em vista o perfil e demandas do curso.

O processo seletivo é programado de acordo com o calendário letivo da

escola e realizado por uma comissão instituída especialmente para esse fim,

presidida pelo Coordenador em exercício do Curso Técnico em Dança,

composta por especialistas na área de Dança.

3.1. DA INSCRIÇÃO
As inscrições são realizadas por meio de formulário próprio disponibilizado

na página eletrônica da escola: www.portoiracemadasartes.org.br. O período e

horário das inscrições são estabelecidos conforme calendário letivo e

amplamente divulgados em mídias diversas, bem como nas escolas da rede

estadual de ensino.

3.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo inclui duas etapas: Exame de desempenho

teórico-prático e entrevista.

3.3 DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

A classificação é feita de acordo com a média aritmética das notas

individuais, entre 0 (zero) e 100 (cem), atribuídas por cada examinador nas duas

etapas do processo seletivo. Como critério de desempate, será considerada a

maior nota na entrevista. Mantida a situação de empate, será priorizado o

estudante que comprovadamente tiver a maior idade.

3.4 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados dos alunos selecionados serão divulgados nas instalações da

escola Porto Iracema das Artes e no site www.portoiracemadasartes.org.br.
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3.5 DA MATRÍCULA

As matrículas serão efetuadas pelos candidatos aprovados no processo

seletivo de acordo com o cronograma estabelecido por esta escola. Para

realizar sua matrícula, o candidato deverá apresentar:

● Ficha de inscrição corretamente preenchida;

● Fotocópia da Carteira de Identidade;

● Fotocópia do CPF;

● Fotocópia do título de eleitor (obrigatório para maiores de 18 anos);

● Fotocópia do comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone

ou correspondência bancária);

● Fotocópia do Documento comprobatório de regularidade com o

Serviço Militar, para maiores de 18 anos e do sexo masculino;

● Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;

● Fotocópia do histórico escolar e do certificado de conclusão do

Ensino Médio;

● Atestado de saúde que comprove capacidade para a prática de

atividades de esforço físico;

● Duas fotografias 3x4.

3.6 DAS VAGAS REMANESCENTES

No caso da existência de vagas remanescentes em virtude de desistência

ou do não comparecimento ao ato da efetivação da matrícula no período

estabelecido, as mesmas serão disponibilizadas aos alunos que estiverem

posicionados imediatamente após aquele que obteve a última classificação.

3.7 DOS CASOS OMISSOS E DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da comissão

de seleção indicada pela direção da Escola.

O prazo para interposição de recursos é de 10 dias a contar da data de

publicação dos resultados, devendo o interessado apresentar requerimento

específico à Secretaria da Escola neste prazo.
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4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O profissional Técnico de Nível Médio em Dança é capaz de atuar como

intérprete e criador em contextos cênicos diversos, sendo apto a contribuir

ativamente e de modo autoral nos processos de criação coreográfica e em

contextos artístico-educacionais. Possui competências técnicas, artísticas e

corporais para atender e propor demandas performativas variadas, sendo

capaz de articular os saberes da dança com outras áreas de conhecimentos. É

criativo e propositivo, sabe trabalhar em grupo e tem conhecimento dos

contextos estéticos, políticos e socioculturais da dança local, regional e

nacional. Atua de forma polivalente, competente, ética e solidária no

desempenho de suas funções, adotando uma atitude de valorização da cultura

local e da multiplicidade cultural, de busca e construção contínua de saberes,

interagindo com desafios e questões que as culturas contemporâneas no

mundo globalizado apresentam.

No final do Curso Técnico em Dança, atendendo as diretrizes curriculares

do MEC, o aluno estará apto a:

● Dominar a linguagem corporal relativa à performance coreográfica nos

aspectos técnicos e criativos;

● Utilizar técnicas de improvisação e criação do movimento como matriz de

pesquisa e investigação coreográfica;

● Identificar, descrever, compreender, analisar e articular os elementos da

composição coreográfica;

● Estabelecer processos investigativos, críticos e criativos em suas práticas

como intérprete / criador;

● Dispor de formas, técnicas, materiais e princípios estéticos vários na

concepção e performance artísticas a partir de uma visão crítica da realidade;

● Compreender os contextos político-culturais locais e nacionais de inserção da

dança;

● Compreender os processos históricos da composição em dança e suas

relações contextuais com a arte, a cultura e a sociedade;
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● Incorporar à prática pedagógica e artística do corpo em movimento o

conhecimento das transformações e rupturas conceituais que historicamente

se processaram na dança;

● Compreender sua inscrição social e política, sendo capaz de lidar com os

desafios na arte e cultura da contemporaneidade;

● Reconhecer e analisar estruturas metodológicas relativas ao ensino da

dança, adaptando-as à realidade de cada processo artístico-pedagógico;

● Compreender a estrutura anátomo-fisiológica e ter domínio dos princípios

cinesiológicos relativos à performance corporal;

● Articular matrizes diversas (artísticas e tecnológicas) que atravessam a

produção em dança;

● Projetar e propor — formal, conceitual e materialmente — processos de

criação em dança.

5. PROPOSTA PEDAGÓGICA E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

5.1 PROPOSTA PEDAGÓGICA

O Curso Técnico em Dança foi concebido e desenhado de forma a promover

a autonomia do aluno em seus processos de aprendizagem, assim como sua

capacidade de articular pensamento e movimento através da integração dos

componentes curriculares. As práticas pedagógicas previstas no currículo estão

orientadas pelos princípios filosóficos, epistemológicos, pedagógicos e legais que

subsidiam a organização curricular dos Cursos Técnicos de Nível Médio, definidos

pelo Ministério da Educação, e pelo Projeto Político-Pedagógico da Escola Porto

Iracema das Artes, que acolhe, como já destacado, os quatro pilares da educação:

Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral suficientemente ampla

com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos,

ou seja: aprender a aprender, para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela

educação ao longo da vida.

Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma formação profissional, mas,

de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a
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enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a

fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos

jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou

nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o

trabalho.

Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a

percepção das interdependências – realizar projetos comuns e se preparar para

gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão

mútua e da paz.

Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e

estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia,

discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve

levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória,

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para se comunicar.

Neste plano de curso, a metodologia é entendida como um conjunto de

procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos para a educação

profissional, assegurando uma formação integral dos alunos.

Para a sua concretude, é recomendado considerar as características

específicas do aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de

observar os conhecimentos prévios, orientando-os na reconstrução dos

conhecimentos escolares.

Faz-se necessário também reconhecer os diferentes ritmos de aprendizagem

e a subjetividade do aluno. Nesse sentido, adotar-se-á os procedimentos

didático-pedagógicos abaixo indicados com vistas a auxiliar os alunos nas suas

construções intelectuais, tais como:

● Problematizar os conhecimentos, buscando confirmação em diferentes

fontes;

● Reconhecer as condições para que o aluno possa ser um agente ativo nos

processos de ensino e de aprendizagem;

● Adotar a pesquisa como um princípio educativo;

● Articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição
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de saberes;

● Adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas educativas;

● Contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências

dos alunos, sem perder de vista a reconstrução do saber escolar;

● Organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas

às diversas dimensões da formação, favorecendo a transformação das

informações em conhecimentos diante das situações reais de vida;

● Diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos(as) alunos(as) a partir

do levantamento dos seus conhecimentos prévios;

● Elaborar os materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas

dialógicas e atividades em grupo;

● Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas;

● Elaborar os projetos com objetivo de articular e inter relacionar os saberes,

tendo como princípios a contextualização, a trans e a interdisciplinaridade;

● Utilizar os recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas;

● Sistematizar os coletivos pedagógicos que possibilitem os alunos e

professores refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo

ensino-aprendizagem de forma significativa;

● Adotar a prática de aulas interativas, por meio do desenvolvimento de

projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em

grupo.

A adoção dos procedimentos acima citados para a realização do curso

favorece a intermediação do docente no processo de aprendizagem, privilegiando

situações ativo-participativas, visando à socialização do saber, à construção e

reconstrução coletiva de conhecimentos, ao desenvolvimento de níveis de

competências mais complexas como a capacidade de síntese, de análise, de avaliar

e resolver problemas, bem como ao desenvolvimento de habilidades, valores e

atitudes.

Dar-se-á ênfase à resolução de problemas, envolvendo situações

diversificadas e similares às encontradas no contexto real de trabalho, o que
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possibilitará ainda o exercício da transversalidade pela abordagem integradora,

contextualizada e interdisciplinar das questões a serem trabalhadas. Além desta

estratégia, outras também serão contempladas como evidência das práticas, pelos

alunos, para o desenvolvimento de competências e habilidades previstas: palestras,

seminários, fóruns de debates, pesquisas de campo, estudo de caso,

dramatizações, estágios, atividades laboratoriais, dinâmicas de grupo, oficinas e

estudos por projeto.

O estudo por projetos possibilita ao grupo explorar um conjunto de conteúdos

importantes para o domínio de competências/habilidades de todos os módulos. Os

projetos destes estudos serão negociados com os alunos e, na ocasião, serão

levantadas as reais necessidades da prática, as competências/habilidades a serem

trabalhadas e como isto poderá ser articulado com os conhecimentos obtidos. Para

realização deste procedimento, três fases não estanques serão configuradas:

problematização (problemas contextualizados aos temas em estudo),

desenvolvimento (criação de situações de trabalho dentro e fora do espaço do

curso) e síntese (superação de convicções iniciais e construção de outras mais

complexas, servindo de conhecimento para novas situações de aprendizagem).
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5.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico em Dança está estruturado em módulos distribuídos

segundo eixos temáticos. A proposta é que os eixos temáticos favoreçam a

transversalidade e a interdisciplinaridade, estabelecendo conexões possíveis entre o

tema de cada eixo e as especificidades dos componentes curriculares,

possibilitando assim superar a fragmentação linear dos saberes e estimulando a

produção do conhecimento em perspectiva de complexidade (MORIN, 2013 ).8

Cada eixo, ao mesmo tempo em que aponta para uma dimensão específica

do conhecimento em dança, possibilita discussões e experimentações práticas que

envolvem as mais diversas relações com a experiência no mundo vivido, ou seja,

entre arte, ciência, tecnologia, natureza, cultura e trabalho. Como cada módulo

inclui componentes curriculares de diferentes eixos, essas relações são

estabelecidas de forma orgânica ao longo de toda a formação.

O eixo Práticas e Técnicas Corporais tem como foco a investigação das

possibilidades corporais dos dançarinos por meio de um variado repertório de

abordagens e práticas em dança, nas quais estão implicadas corporeidades,

saberes, técnicas, temporalidades, simbolizações, expectativas de ação no mundo

através da dança.

O eixo Dança, Cultura e Sociedade traz para o centro as dimensões

histórica e política da formação em dança, valorizando a relação com a

ancestralidade, a afirmação da identidade cultural, a discussão sobre o artista no

mundo do trabalho e o lugar da dança no desenvolvimento sociocultural.

O eixo Pesquisa e Criação em Dança dá ênfase aos processos criativos, às

questões estéticas, políticas e técnico-poéticas envolvidas no fazer artístico em

dança.

O quadro apresentado a seguir busca retratar a estrutura curricular

destacando os eixos temáticos com suas respectivas cargas-horárias.

8 MORIN. Edgar. Ciência com consciência. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio
Dória. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.
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5.2.1 COMPOSIÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS

EIXOS TEMÁTICOS CARGA HORÁRIA
EIXO TEMÁTICO: Práticas e Técnicas Corporais 550
Dança Clássica (I, II, III) 120
Dança Contemporânea (I, II, III) 120
Composição e Improvisação (I, II, III) 120
Danças Urbanas (I, II) 40
Abordagens Somáticas (I, II) 40
Jazz (I, II) 40
Anatomia Aplicada à Dança 30
Cinesiologia Aplicada à Dança (I e II) 40

EIXO TEMÁTICO: Dança, Cultura e Sociedade 330
Dança e Ancestralidades (I, II, III) 120
Histórias da Dança (I, II) 40
Introdução à História da Arte 20
Elementos da Música (I, II) 40
Políticas Culturais e Gestão 30
Produção Cultural (I, II) 40
Dança e Acessibilidade 40

EIXO TEMÁTICO: Pesquisa e Criação em Dança 320
Estética (I, II) 40
Dramaturgia da Dança (I, II) 60
Estudos da Performance 30
Dança e Filosofia 30
Crítica de Dança 20
Elementos da Cena (I, II) 40
Dança e Interfaces Tecnológicas (I, II) 60
Dança, Ensino e Aprendizagem 40

CARGA HORÁRIA SUBTOTAL 1.200
Estágio Supervisionado 300
CARGA HORÁRIA TOTAL 1.500
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5.2.2 COMPOSIÇÃO DOS MÓDULOS

Módulo I
Componente curricular Carga horária
Dança Clássica I 40
Dança Contemporânea I 40
Dança e Ancestralidades I 40
Abordagens Somáticas I 20
Danças Urbanas I 20
Histórias da Dança I 20

Elementos da Música I 20

Introdução à História da Arte 20

Anatomia Aplicada à Dança 30

Cinesiologia Aplicada à Dança I 20

TOTAL 270

Módulo II
Componente curricular Carga horária
Dança Clássica II 40
Dança Contemporânea II 40
Dança e Ancestralidades II 40
Composição e Improvisação I 40
Danças Urbanas II 20
Dança e Filosofia 30
Estética I 20
Jazz I 20
Abordagens Somáticas II 20
Cinesiologia Aplicada à Dança II 20
Elementos da Música II 20
Histórias da Dança II 20
TOTAL 330

Módulo III
Componente curricular Carga horária
Dança Clássica III 40
Dança Contemporânea III 40
Dança e Ancestralidades III 40
Composição e Improvisação II 40
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Jazz II 20
Dramaturgia da Dança I 30
Estética II 20
Estudos da Performance 30
Elementos da Cena I 20
Dança e Interfaces Tecnológicas I 30
Produção Cultural I 20
Crítica da Dança 20
TOTAL 350

Módulo IV
Componente curricular Carga horária
Composição e Improvisação III 40
Dramaturgia da Dança II 30
Elementos da Cena II 20
Dança e Interfaces Tecnológicas II 30
Produção Cultural II 20
Dança e acessibilidade 40
Dança, Ensino e Aprendizagem 40
Políticas Culturais e Gestão 30
TOTAL 250

SUBTOTAL 1.200

Estágio Supervisionado 300

TOTAL 1.500
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5.2.3 COMPONENTES CURRICULARES

MÓDULO I

Dança Clássica I                                                                        |Carga horária - 40h

Ementa
Iniciação ao estudo prático-teórico da dança clássica perspectivada histórica-social
e culturalmente. Introdução à organização postural/corporal para a dança clássica.
Iniciação ao aprendizado dos movimentos básicos do vocabulário da dança
clássica. Introdução às posições de pés e braços codificadas pela dança clássica.
Compreensão e apreensão das direções dos movimentos e das orientações
espaciais na dança clássica. Introdução ao vocabulário e nomenclatura dos
movimentos básicos e passos.

Competências
● Buscar o conhecimento na dança clássica sabendo perspectiva-la

histórica-social e culturalmente;
● Articular conhecimentos teóricos ao aprendizado prático da dança clássica;
● Compreender e dominar a organização postural/corporal, bem como um

conjunto elementar de movimentos básicos, posições, direções do
movimento e orientações espaciais na dança clássica;

● Incorporar uma atitude de busca constante do aprimoramento das
possibilidades técnicas e artísticas.

Habilidades
● Saber organizar no corpo preceitos básicos da dança clássica.
● Reconhecer conceitos estéticos e teóricos presentes na dança clássica.
● Executar exercícios básicos na barra e no centro.
● Compreender noções básicas da terminologia da dança clássica.
● Analisar criticamente materiais bibliográficos e videográficos.

Bases Tecnológicas
● História da dança clássica;
● Noções básicas de anatomia e cinesiologia aplicadas à dança;
● Repertório elementar das posições de pés e braços da dança clássica;
● Movimentos e passos básicos do vocabulário da dança clássica;
● Orientações espaciais e direções dos movimentos na dança clássica;
● Terminologia básica da dança clássica.

Bibliografia
COSTA, Maria Virgínia Matos Oliveira. O Ensino do Balé Clássico a Serviço do
Corpo Cidadão.
SAMPAIO, Flávio. Balé passo a passo. Fortaleza, Expressão, 2013.
SAMPAIO, Flávio. Balé Essencial. 3ª ed. Rio de Janeiro. Sprint, 2006.
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Dança Contemporânea I                                                            |Carga horária - 40h

Ementa
Introdução ao estudo de investigação técnica do corpo em movimento:
interdependência articular, transferência de peso, qualidades de movimento,
coordenação motora, dinâmicas de tempo e fluidez. Investigação de si a partir de
jogos improvisacionais e lúdicos para a iniciação de criação em dança
contemporânea.

Competências
● Utilizar diferentes técnicas contemporâneas que possibilitem a máxima

expressão corporal;
● Aplicar conhecimentos de anatomia e cinesiologia, otimizando o aprendizado

e a execução em dança.
● Aprimorar a performance da dança através da construção de conhecimentos,

bem como da análise, reflexão e compreensão técnica e estética;

Habilidades
● Conhecer e aplicar o recurso de diversas técnicas corporais;
● Criar, fazendo do corpo o suporte e matriz artística;
● Pesquisar e organizar materiais bibliográficos e videográficos;

Bases Tecnológicas
● Jogos compositivos;
● Exploração das bioalavancas corporais;
● Estudo das organizações e eixos corporais;
● Dinâmicas de esforço, fluidez, tempo e espaço

Bibliografia
GODARD, Hubert. Gesto e percepção. In: PEREIRA, Roberto e SOTER, Silvia (Orgs.). Lições de
dança 2, Rio de Janeiro: UniverCidade, 2000
LABAN, Rudolf. Dança educativa moderna. São Paulo: Ícone, 1990.
MARQUES, Isabel. Linguagem da dança: arte e ensino. São Paulo: Digitexto, 2010. MEYER, Sandra;
NORA, Sigrid e WOSNIAK, Cristiane (orgs). Seminários de dança: o que quer e o que pode (ess)a
técnica? Joinville: Letradágua, 2009.

Dança e Ancestralidades I                                                      | Carga horária – 40h

Ementa
Ensino de danças afro-brasileiras a partir do estudo prático teórico das referências
em matrizes culturais africanas, proporcionando abordagens críticas - reflexivas
sobre as corpografias e simbologias dos arquétipos de danças e lutas
afro-brasileiras. Danças e manifestações populares e religiosas. Relações entre
tradições marcadas pela herança histórico cultural e pela representatividade da
identidade afro-brasileira atual, cultivando os saberes das raízes culturais presentes
na diversidade das danças de matriz africana.
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Competências
● Conhecer a diversidade da cultura brasileira marcada pela herança de

danças relacionadas às tradições afro-brasileiras.
● Saber as principais danças de matriz africana relacionadas às tradições

afro-brasileiras cearenses;
● Relacionar as manifestações da cultura afrobrasileira: religiosidades,

concepções políticas, arte, saberes e conhecimentos a história pessoal do
educando;

● Incluir técnicas de dança da cultura popular relacionadas às tradições
afro-brasileiras ao contexto da dança contemporânea;

● Conhecer e apreciar a música percussiva de matriz africana, traduzindo
corporalmente diferentes propostas musicais, relacionando os elementos - da
música à expressividade do corpo na relação percussiva;

● Reconhecer os aspectos geográficos, históricos, culturais e entnocenológicos
que resultam da cultura afro-brasileira fora do contexto religioso.

Habilidades
● Conhecer e aplicar os recursos de diversas danças afro-brasileiras;
● Criar, fazendo do corpo o suporte e matriz artística;
● Contextualizar a dança em seu contexto histórico-sócio-artístico e cultural;
● Conhecer e discutir sobre a lei 11.645/2008;
● Utilizar os processos de produção e tratamento dos elementos de

composição coreográfica, numa perspectiva estética relacionada às tradições
afro-brasileiras;

● Dialogar com os elementos que relacionam diversas danças afro-brasileiras
com a dança contemporânea, a fim de facilitar as interfaces e aumentar o
repertório do dançarino.

Bases Tecnológicas
● Movimentos, passos e gestos de danças e lutas de matriz afro;
● Técnica, ritmo e suas respectivas terminologias;
● Elementos da música e sua aplicação prática na execução do movimento;
● Textos e imagens relacionados e/ou aplicados à dança afro e às artes de

forma geral.

Bibliografia
FERRAZ, Fernando. O saber fazer das danças afro: investigando matrizes negras em movimento.
São Paulo: UNESP, 2012. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual Paulista.
MUNANGA, Kabengguele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus
identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
PANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras,2001.
LODI, Raul. O povo do Santo: Religião, História e Cultura dos Orixás, Voduns, Inquices e Caboclos
Rio de Janeiro: Pallas,2008.
LOPES, Ana Mônica e ARNAULT, Luiz História da África: uma introdução. Rio de Janeiro: Pallas,
2008;
LUZ, Marco Aurélio. Agadá. Dinâmica da Civilização Africano-Brasileira Salvador: EDUFBA,2 000.
VERGER, Pierre Orixás Salvador: Corrupio 1997.
SILVA, Marilza Oliveira da. Danças Indígenas e Afro-brasileiras Salvador: UFBA, Escola de Dança;
Superintendência de Educação a Distância, 2018.
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Abordagens Somáticas  I                                                         | Carga horária - 20h

Ementa
A prática e pensamento das abordagens somáticas associadas à expansão do
potencial técnico e expressivo do corpo, como uma unidade psicofísica. A
consciência do movimento e da organização das estruturas a partir da exploração,
experimentação e entendimento das diversas técnicas somáticas aplicadas à dança.
Estudos teóricos sobre as técnicas somáticas originais, seus desdobramentos e
aplicações.

Competências
● Dispor criativamente das diversas abordagens e propostas gestualísticas

somáticas para a exploração do movimento dançado;
● Desenvolver o pensamento de análise e reflexão na compreensão técnica,

cinestésica e estética inseridas no gesto somático;
● Desenvolver a “escuta corporal”, compreensão sobre modulação de tônus,

variação de dinâmica e controle de movimento no gesto somático dançado.

Habilidades
● Reconhecer os recursos sensoriais advindos da prática somática;
● Desenvolver a consciência corporal no movimento dançado;
● Compreender e dominar a relação entre experimentação consciente,

execução técnica e condução do movimento;
● Exercício da escuta corporal, pausa e composição.

Bases Tecnológicas
● Técnicas de modulação e controle de tônus;
● Consciência corporal;
● Fluxo, fluidez e pausa no movimento;
● Relação de peso, equilíbrio, apoios e dinâmicas de movimento;
● Abordagens somáticas e seus desdobramentos no mundo e no Brasil.

Bibliografia
BOLSANELLO, Débora. Em pleno corpo: educação somática, movimento e saúde. 1 ed. Curitiba:
Juruá Editora, 2008.
FORTIN, S. Educação somática: novo ingrediente da formação prática em dança. Cadernos do
JIPE-CIT, Salvador, v. 2, p. 40-55, 1999.
SOTER, Silvia. Práticas do gesto – Fragmentos de entrevista. In: PROJETO 100 GESTOS QUE
MARCARAM O SÉC. XX – Cia Dani de Lima. Petrobrás 2012. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=4n1XjSBh_M8. Acesso em:  13/11/2021.

Danças Urbanas I                                                                     | Carga Horária - 20h

Ementa
Introdução ao estudo das danças vernaculares afro-diaspóricas nacionais e
internacionais. Desenvolvimento das práticas artísticas e pedagógicas das danças
urbanas em seu contexto histórico sócio-cultural, seus mapeamentos criativos e
desdobramentos nas diferentes expressões de composição de passos e discursos
de dança.
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Competências
● Reconhecer os recortes históricos e sócio culturais das danças urbanas,

articulando dança enquanto movimento integrado do corpo político;
● Explorar a fundamentação e prática de vocabulários corporais rítmicos das

danças urbanas;
● Processos de ensino e aprendizagem para as práticas de danças urbanas,

vinculadas a seus próprios modos de fazer.

Habilidades
● Identificar e executar as práticas dos estilos abordados;
● Avaliar a partir de contexto crítico sua narrativa histórica de dança;
● Executar e elaborar dinâmicas pedagógicas para o ensino-aprendizagem.

Bases Tecnológicas
● Breaking (Break Dance).
● Hip Hop Dance.
● Locking.
● Popping.
● Dancehall.
● House Dance.
● Krump.
● Passinho (funk).
● Pagode Baiano.
● Brega Funk
● Afrodance.

Bibliografia
HERSCHMANN, Micael (org). Abalando os anos 90: funk, hip hop: globalização, violência e estilo
cultural.  Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
HIP HOP - Genealogia 1. São Paulo: Veneta, 2016.
MESSIAS, Ivan dos Santos. Hip-hop: educação e poder: o rap como instrumento de educação.
Salvador: EDUFBA, 2015.
NASSUR, Octavio. Culinária Coreográfica: Desmedidas de receitas para iniciantes na Cozinha
Cênica. Porto Alegre: ed. Do autor, 2012.
RIBEIRO, Ana Cristina. Dança de rua. Campinas, SP: Editora Átomo, 2011.

Histórias da Dança I                                                                 | Carga horária - 30h

Ementa
Dança como prática cultural e seu lugar na produção de memória coletiva. A
construção do conhecimento histórico sobre a dança no Ocidente: saber e poder.
Historiografia e danças orientais. Panorama do balé: origens e transformações ao
longo do tempo, princípios estéticos, criadores, técnicas, corporeidade, dramaturgia,
relação com o espaço, relação com o espectador. O balé no Brasil e no Ceará. O
balé na atualidade.

Competências
● Compreender e analisar criticamente a construção do conhecimento histórico

sobre Dança;
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● Conhecer e compreender, de forma contextualizada, aspectos da história do
balé;

● Observar de forma analítica manifestações artístico-culturais locais, nacionais
e internacionais, valorizando a diversidade cultural;

● Desenvolver o pensamento, o conhecimento, a análise, a reflexão e a
compreensão da Dança em perspectiva histórica.

Habilidades
● Articular criticamente conhecimento histórico sobre a Dança;
● Contextualizar as práticas de dança em perspectiva sócio-histórica;
● Pesquisar e organizar materiais de pesquisa de diferentes tipos;
● Utilizar referências históricas e estéticas na leitura de obras artísticas de

dança e em processos de criação;

Bases Tecnológicas
● Historiografia da dança em perspectivas global e nacional;
● Registros diversos de obras artísticas de dança;
● Pensamento decolonial sobre historiografia e dança;

Bibliografia
BOURCIER, Paul. A história da dança no ocidente. São Paulo, Martins Fontes, 1987.
MIGNOLO, Walter D. Histórias Locais / Projeto Globais - Colonialidade, Saberes Subalternos. Belo
Horizonte; Editora UFMG, 2003.
MONTEIRO, Marianna. Cartas sobre a dança. São Paulo: Edusp, 1998.
PRIMO, Rosa. A dança possível. Fortaleza: CDC, 2006.
SANTOS, Inaicyra Falcão dos. Corpo e ancestralidade: uma proposta pluricultural de
dança-arte-educação. Salvador: EDUFBA, 2002.

Elementos da Música I                                                             I Carga horária - 20h

Ementa
Desenvolvimento da sensibilidade para a linguagem sonora, percepção e
compreensão dos elementos formadores de som, relacionando-os à pesquisa dos
movimentos na dança. Bases rítmicas tradicionais brasileiras e contemporâneas.

Competências
● Compreender as potencialidades rítmicas, andamentos dos tempos musicais

e variação sonoras;
● Desenvolver pensamento reflexivo sobre as teorias e práticas musicais,

análise e contextualização das manifestações artísticos-culturais locais e
nacionais no fomento da valorização cultural;

Habilidades
● Capacidade de associar e desassociar  o som do  movimento;
● Aplicar as técnicas de movimento das diferentes técnicas de dança;
● Comunicar-se utilizando vocabulário técnico dos segmentos de produção

musical;
● Utilizar as tecnologias cênicas elementares;
● Comunicar verbalmente ideias, impressões, instruções e expectativas, de

forma acessível aos diversos componentes das equipes de criação e
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produção.

Bases Tecnológicas
● Estudos de partituras sonoras;
● Composição de partituras sonoras;
● Contextos histórico-sociais da música tradicional e contemporânea;
● Diferenciação entre: ritmo, andamento, compasso, pulso, melodia e

harmonia;
● Atividades percussivas;
● Instrumentos musicais.

Bibliografia
COPLAND, Aaron. Como ouvir e entender música. Rio de Janeiro: Arte Nova, 1974.
BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987.
MARZULLO, Eliane. Musicalização nas escolas. Petropólis. Vozes. 2001.

Introdução à História da Arte                                                   | Carga horária - 20h

Ementa
As narrativas históricas e a construção de paradigmas de interpretação das práticas
artísticas (demarcações temporais e sistemas de classificação). A história da arte
eurocentrada: saber e poder. A história da arte em perspectiva decolonial na
América Latina e no Brasil.

Competências
● Compreender e analisar criticamente o lugar da historiografia na construção

social das artes;
● Avaliar e explorar a produção do conhecimento histórico sobre as artes em

perspectiva crítica e considerando a diversidade cultural;
● Explorar as experiências artísticas da cultura local na construção do

conhecimento em história da arte;
● Compreender e problematizar as demarcações temporais e sistemas de

classificação das práticas artísticas elaboradas pela história da arte em
perspectiva eurocêntrica;

● Conhecer e discutir a produção de conhecimento histórico sobre as artes em
perspectiva decolonial na América Latina e no Brasil;

● Compreender a construção histórica do trabalho do artista, suas áreas e
formas de atuação, a instituição social do sistema e do mercado das artes
(teatros, cinemas, museus, galerias, instituições, curadoria etc.).

● Valorizar a pesquisa e a produção crítica, visando a contínua renovação
conceitual na área de Artes.

Habilidades
● Pesquisar e organizar materiais de diferentes fontes;
● Articular criticamente conceitos e abordagens da história da arte;
● Articular referências pessoais e coletivas de fruição e criação artística na

construção do conhecimento.
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Bases Tecnológicas
● Abordagens da história da arte;
● Acervos locais, nacionais e estrangeiros (artistas, grupos, obras, museus,

galerias, teatros, cinemas, instituições etc.);
● Abordagens decoloniais das práticas artísticas;
● Análise de obras e manifestações artísticas.

Bibliografia
AVOLESE, Claudia Mattos; MENESES, Patrícia D (Orgs). Arte não europeia:
conexões historiográficas a partir do Brasil. São Paulo: Estação Liberdade, 2020.
GOMBRICH, E. H. História da arte. São Paulo: LTC Editora, 2000.
CAMPOS, Marcelo et al. História da arte: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro:
EDUERJ, 2011.

Anatomia Aplicada à Dança                                                     | Carga horária - 30h

Ementa
Estudo da Anatomia humana voltada às práticas de dança, buscando entender o
corpo no movimento dançado. Conhecimento dos diferentes sistemas estruturais do
corpo, em especial o aparelho locomotor, aprimorando o entendimento e vivência
motriz de suas estruturas. Relacionar conhecimento anátomo-funcional e
experiência cinestésica sensível do/no movimento.

Competências
● Conhecer a anatomia dos ossos, articulações, músculos e suas

nomenclaturas gerais, implicados na experiência da consciência corporal,
composição e criação artística dos movimentos da dança;

● Identificar movimentos de planos e eixos anatômicos a partir da análise e
vivência cinética da relação espacial do corpo em movimento;

● Desenvolver a consciência corporal a partir do entendimento cinestésico da
estrutura anatômica e sua relação com forma, função, peso e espaço no
movimento;

● Conhecer as principais patologias e lesões da prática da dança, assim como
os modos de prevenção e cuidado de si.

Habilidades
● Saber analisar os diferentes segmentos do aparelho locomotor a partir de

ações motoras e organizacionais fundamentais;
● Reconhecer os movimentos articulares ao visualizar e executar movimentos

de dança;
● Identificar e nomear direções e movimentos articulares nos planos e eixos

anatômicos;
● Compreender cinestésicamente as alavancas corporais;
● Conhecer as lesões que mais ocorrem na dança.

Bases tecnológicas
● Planos, Eixos Anatômicos e Gestofera de Laban;
● Nomenclatura elementar de Anatomia Humana;
● Sistema esquelético e articular;
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● Conhecimento introdutório da relação cinética e cinestésica do corpo
humano.

Bibliografia
CLIPPINGER, Karen. Anatomia e cinesiologia da dança: princípios e exercícios para
aperfeiçoar a técnica e prevenir lesões comuns. 2ª edição, Barueri: Manole, 2019.
COHEN, Bonnie Bainbridge. Sentir, Perceber e Agir – Educação Somática pelo
método Body Mind Centering. São Paulo: Edições Sesc, 2015.
HAAS, Jacqui Greene. Anatomia da dança. Barueri: Manole, 2011.

Cinesiologia Aplicada à Dança I                                              | Carga horária - 20h

Ementa
Introdução ao estudo do sistema muscular, nomenclatura, bases fisiológicas, forma
e função dos músculos que compõem o esqueleto apendicular (membros superior e
inferior) relacionando-os às diversas técnicas e práticas de treinamento em dança
na contemporaneidade.

Competências
● Conhecer, nomear e identificar o sistema dos músculos do corpo, integrado

às técnicas clássicas e contemporâneas da dança;
● Vivenciar a experiência cinestésica e cinética do movimento dançado,

ampliando o entendimento cinesiológico do funcionamento das estruturas que
compõem membros inferiores e superiores;

● Conhecer as estruturas e as relações ósteo mio-articulares do corpo humano,
de modo a otimizar o aprendizado e a execução de força, flexibilidade e
resistência, dinâmica e estática do/no gesto dançado;

● Identificar as principais lesões que acometem membros inferior e superior e
ser capaz de preveni-las.

Habilidades
● Reconhecer a relação entre as informações teóricas e os aspectos práticos

do movimento;
● Dominar elementos básicos da análise cinesiológica do vocabulário da

dança;
● Desenvolver diferentes formas de execução de um mesmo movimento a

partir do conhecimento da função e ação do aparelho locomotor ao
executá-lo;

● Desenvolver o pensamento crítico ao analisar as diferentes técnicas de
execução dos movimentos da dança, sabendo reconhecê-los, refletir e aplicar
os conceitos técnicos e estéticos;

● Desenvolver uma atitude de busca constante do conhecimento e da
descoberta de si e coletiva.

Bases Tecnológicas
● Sistema anátomo-muscular de membros superior e inferior;
● Sistema anátomo-muscular do tronco (anterior e posterior) e pelve;
● Treinamento prático de experimentação de movimento.
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Bibliografia
CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomia para o Movimento. V. I: Introdução à
Análise das Técnicas Corporais. São Paulo: Manole, 2002.
CLIPPINGER, Karen. Anatomia e cinesiologia da dança: princípios e exercícios para
aperfeiçoar a técnica e prevenir lesões comuns. 2ª edição, Barueri: Manole, 2019.
THOMPSON, C.W; FLOYD, R.T. Manual de Cinesiologia Estrutural. 19ª ed. São
Paulo: Manole, 2016.
MIRANDA, Edalton. Bases de anatomia e cinesiologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Sprint,
2008.

MÓDULO II

Dança Clássica II                                                                        |Carga horária - 40h

Ementa

Ampliação da compreensão e domínio dos conteúdos da dança clássica, seus
princípios, vocabulário e dinâmicas corporais e complexidade dos exercícios.
Exploração de elementos qualitativos do movimento como fluência, tempo, espaço e
peso e sua relação com a música. Conexão entre os pressupostos da técnica e sua
aplicação enquanto ferramenta para a apropriação, aquisição de autonomia corporal
e composição artística contemporânea. Análise e compreensão crítica do percurso
histórico, social e cultural que envolve o fazer da dança clássica no Brasil.

Competências

● Aprimorar a performance da dança através da ampliação do repertório
motor/gestual informado pela dança clássica, bem como pela capacidade de
análise, reflexão e compreensão técnica e estética;

● Articular e integrar à organização corporal para o movimento dançado
desenvolvida na dança clássica elementos de diferentes técnicas utilizadas
na dança cênica;

● Contextualizar a dança clássica em suas dimensões artística, social e
histórica, exercendo o pensamento crítico e reflexivo, relacionando-o à
criação artística contemporânea;

● Aplicar conhecimentos de anatomia e cinesiologia ao processo de
aprendizagem da dança clássica, otimizando seu processo de cognição
motora, treinamento pessoal e performance técnica;

● Compreender e traduzir corporalmente elementos qualitativos relacionados à
interface entre a música e o movimento dançado.
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Habilidades

● Ser capaz de executar exercícios com maior grau de complexidade na barra
e no centro;

● Saber executar movimentos e passos a partir da sua nomenclatura clássica;
● Conhecer conceitos teóricos, bem como noções estéticas e artísticas que

perpassam o fazer-pensar da dança clássica na atualidade;
● Identificar afinidades entre a dança clássica e outras formas de dança no que

diz respeito à organização do corpo para o movimento dançado;
● Conhecer elementos básicos da música e relacioná-los ao movimento e suas

qualidades.

Bases Tecnológicas

● História da dança clássica;
● Elementos de estética e filosofia da dança;
● Noções de anatomia e cinesiologia aplicadas à dança clássica;
● Repertório básico de posições, poses, movimentos, passos, giros, saltos,

entre outros elementos do vocabulário da dança clássica;
● Terminologia da dança clássica;
● Elementos rítmicos e musicais;
● Análise do movimento dançado.

Bibliografia
A Dança Clássica: dobras e extensões. Org: Festival de dança de Joinville. Joinville: Nova Letra:
2014. Disponível em:
http://www.ifdj.com.br/site/wp-content/uploads/2015/09/DancaClassicaLivro7.pdf Acesso em:
10/10/2021.
BLANDINE-CALAIS, B. Anatomia para o Movimento. Vols. I e II. São Paulo: Manole, 1991.
BOURCIER, Paul. História da Dança no Ocidente. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
GADELHA, R. P. A Dança Possível: as ligações do corpo numa cena. Fortaleza: Expressão Gráfica e
Editora Ltda.: 2006.
MONTEIRO, Mariana. Noverre: Cartas sobre a dança. São Paulo: Edusp/Fapesb, 1998.

Dança Contemporânea II                                                         | Carga horária - 40h

Ementa

Exploração dos movimentos e da compreensão de elementos técnicos compositivos
na relação do corpo no espaço Percepção e consciência cinestésica espacial,
consigo, com o outro, o coletivo e outros elementos cênicos. Vivência dos modos de
apropriação, variação, repetição e criação constituintes de dança. Discussões sobre
o pensamento/movimento atual em dança contemporânea.
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Competências

● Materializar corporalmente diferentes propostas rítmicas, relacionando os
elementos da música à expressividade do corpo;

● Articular conceitos artísticos e conhecimentos teóricos em dança com as
diversas técnicas corporais;

● Aplicar, na performance, os princípios de movimento das diferentes técnicas
de dança;

● Atuar em obras coreográficas em solos, duos, trios e grupos;

Habilidades
● Conhecer e aplicar os recursos de diversas técnicas corporais;
● Conduzir propostas de improvisação e composição cênica;
● Contextualizar a dança em sua perspectiva histórico-social-artístico;
● Comunicar-se utilizando vocabulário técnico dos segmentos de produção de

dança;
● Utilizar os processos de produção e tratamento dos elementos de

composição coreográfica, numa perspectiva estética.

Bases Tecnológicas

● Dança e Pensamento;
● Percepção espacial;
● Consciência corporal;
● Contato Improvisação;
● Dinâmicas de deslocamentos, equilíbrio e desequilíbrio.

Bibliografia
FERNANDES, Ciane. O Corpo em Movimento. São Paulo: Annablume, 2002.

MIRANDA, Regina. Corpo-Espaço. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2008.

MILLER, Jussara. A escuta do corpo: sistematização da Técnica Klauss Vianna. São Paulo:
Summus, 2007.

RODRIGUES, Graziela. Bailarino, pesquisador, intérprete: processo de formação. Rio de Janeiro:
Funarte, 1997.
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Dança e Ancestralidades II                                                    |Carga horária – 40h

Ementa

Ensino de danças indígenas a partir do estudo prático-teórico das matrizes culturais
dos povos indígenas brasileiros, incluídos em conteúdos que considerem as
singularidades das danças indígenas expressas de forma particular. Seus costumes
e crenças. Abordagens sobre as corpografias nas danças dos povos indígenas,
seus rituais, símbolos, amuletos, instrumentos musicais, ritmos e adornos, dentro e
fora do contexto religioso. Importância da manutenção dos saberes das raízes
culturais brasileiras, presentes na diversidade relacionada às tradições indígenas,
principalmente do estado do Ceará, marcadas pela herança, valores e
representatividade da identidade.

Competências

● Reconhecer as dimensões dos povos indígenas no Brasil de hoje, seus
rituais, símbolos, suas crenças, arte e danças da região Nordeste, com foco
no estado do Ceará;

● Conhecer a diversidade da cultura brasileira marcada pela herança de
danças relacionadas às tradições da cultura indígena brasileira;

● Distinguir as principais danças de matriz indígenas brasileiras e suas
singularidades relacionadas às tradições culturais cearenses;

● Relacionar as diversas danças indígenas brasileiras e suas conexões entre
as entidades e espíritos da floresta ao contexto da dança contemporânea;

● Relacionar as manifestações da cultura dos povos indígenas: religiosidades,
concepções políticas, arte, saberes e conhecimentos à história pessoal do
educando;

● Incluir técnicas de dança da cultura dos povos indígenas, estabelecendo
alguma aproximação entre linguagem e conceito na produção da dança
contemporânea;

● Traduzir corporalmente diferentes propostas musicais, relacionando os
elementos - da música à expressividade do corpo na relação símbolos,
amuletos, instrumentos e pinturas;

● Reconhecer os aspectos geográficos, históricos, culturais e etnoecológicos
que resultam da cultura dos povos indígena dentro e fora do contexto
religioso.

Habilidades

● Conhecer e aplicar os recursos de diversas danças de matriz indígena;
● Criar, fazendo do corpo o suporte e matriz artística;
● Contextualizar a dança em seu contexto histórico sócio-artístico e cultural;
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● Conhecer e discutir sobre a lei 11.645/2008;
● Conhecer e apreciar a música e os cânticos de matriz indígena;
● Utilizar os processos de produção e tratamento dos elementos de

composição coreográfica, numa perspectiva estética relacionada às danças
indígenas;

● Dialogar com os elementos que relacionam diversas danças indígenas com a
dança contemporânea, a fim de facilitar as interfaces e criação de repertório.

● Expressar-se utilizando a cinestesia do corpo e do espaço, incluindo a
consciência das dinâmicas rítmicas de movimento, englobando as
percepções e padrões de movimento e postura através das danças
indígenas;

● Desenvolver capacidade para reinterpretação e reconfiguração do universo
mítico a partir da assimilação dos elementos da cultura e das danças de
matriz indígena.

Bases Tecnológicas

● Movimentos, passos e gestos de danças indígenas,
● Técnicas, ritmos e terminologias;
● Elementos da músicais e sua aplicação;
● Conhecimentos estéticos, filosóficos, históricos, sociológicos e científicos;
● Textos, imagens, adornos

Bibliografia
FELICITAS. Danças do Brasil. Indígenas e Folclóricas. Rio de Janeiro: Tecnoprint, sd. 10.

SILVA, Marilza Oliveira da. Danças Indígenas e Afro-brasileiras Salvador: UFBA, Escola de Dança;
Superintendência de Educação a Distância, 2018.
MULLER, Regina Polo. Danças indígenas: arte e cultura, história e performance. INDIANA 21 (2004),
127-137 Disponível em:
<https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Indiana/Indiana_21/10MuellerRegPol_n
eu-kM__.pdf> Acesso em: 13/11/2021.
SILVA, Marilza Oliveira da. Danças Indígenas e Afro-brasileiras Salvador: UFBA, Escola de Dança;
Superintendência de Educação a Distância, 2018.

Composição e Improvisação I                                                 I Carga Horária - 40h

Ementa

Recursos e procedimentos de improvisação, estudos sobre comandos e estratégias
próprias de pesquisa e criação de movimento: Laban, Viewpoints, Bartenieff.
Estudo de improvisação nos três eixos de movimentação: baixo, médio e alto.
Encaminhamentos sobre princípios técnicos / estéticos no fazer artístico e
compositivo em dança.
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Competências

● Atuar em proposições improvisacionais a partir de comandos de exploração e
aquisições de noção de espaço, tempo e escuta/pausa, objetivando a
composição coreográfica em solo ou coletivo;

● Elaborar propostas de composição explorando possibilidades de articulação
com outras referências de técnicas de dança.

Habilidades

● Conduzir criativamente propostas de improvisação;
● Escolher percursos investigativos que rompam com os automatismos;
● Percepção das linhas de força do movimento no espaço;
● Apreender as técnicas corporais na experimentação de movimento nos três

eixos de movimentação no espaço;
● Compreensão do uso da repetição enquanto ferramenta dramatúrgica.

Bases Tecnológicas

● Repertório pessoal de movimento;
● Jogos improvisacionais: espaço, tempo, fluxo, esforço;
● Viewpoints;
● Método Bartenieff Fundamentals;
● História da improvisação na dança

Bibliografia
CALDAS, Paulo. O Movimento qualquer. Seminário de dança: o que quer o que pode (ess)a
técnica? Joinville: Letradágua, 2009.

NUNES, Sandra Meyer. Escuta extraordinária: uma proposição do método Viewpoints. V
Reunião científica ABRACE. 2009. Disponível em:
ttp://www.portalabrace.org/vcongresso/textos/territorios/Sandra%20Meyer%20Nunes%20-%
20Viewpoints%20-%20efeitos%20no%20espaco%20e%20no%20tempo.pdf

Danças Urbanas II                                                                    I Carga Horária - 20h

Ementa

Aprofundamento dos estudos das danças urbanas em suas diferentes modalidades.
Apreciação e discussão sobre performance, improvisação, eventos, grupos
profissionais. Relação entre danças urbanas e criação artístico cênica.
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Competências

● Executar tecnicamente o vocabulário das diversas manifestações das danças
urbanas, identificando suas características e apreciação;

● Discutir sobre os conceitos técnicos e práticos das modalidades de dança
urbana a partir de suas características estéticas;

● Compreender as abordagens de criação cênica e de performance em
eventos competitivos.

Habilidades

● Performar entre os diferentes estilos de danças urbanas.
● Identificar os conceitos musicais e rítmicos de cada estilo.
● Potencializar o desenvolvimento de criação e improvisação em danças

urbanas.

Bases Tecnológicas

● Breaking (Break Dance).
● Hip Hop Dance.
● Locking.
● Popping.
● Dancehall.
● House Dance.
● Krump.
● Passinho (funk).
● Pagode Baiano.
● Brega Funk.
● Afrodance.

Bibliografia

CHANG, Jeff. Can´t Stop Won´t Stop – A History of the Hip-Hop Generation. US,
2005.
GUARATO, Rafael. Dança de rua: corpos para além do movimento. Uberlândia:
EDUFU, 2008.
Hip Hop Genealogia 2. São Paulo: Veneta, 2019.
Lições de Dança 2 (org). Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2000.
MEIRELLES, Renato; ATHAYDE, Celso. Um país chamado favela: a maior pesquisa
já feita sobre a favela brasileira. São Paulo: Editora Gente, 2014.
SILVA, Ana Cristina Ribeiro. Laboratório Hip-Hop: Arte, Educação, Batalha – Cia
Eclipse e Convidadas(os). Campinas: Cia Eclipse LiteraRUA, 2021.
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Dança e Filosofia                                                                      | Carga horária - 30h

Ementa

O corpo como tema filosófico; o paralelismo corpo-mente; o corpo afetivo e
intensivo; as abordagens filosóficas da dança no século XX e hoje; os conceitos de
matéria, memória, tempo, força, poder, potência, movimento e pensamento, em
diálogo entre dança e a filosofia contemporânea

Competências

● Conhecer os fundamentos e categorias das principais formulações da
filosofia sobre o corpo;

● Estudar o diálogo entre dança e filosofia contemporânea;
● Reconhecer o caráter interdisciplinar da área de Artes, articulando conceitos

artísticos com conhecimentos em outras áreas;
● Analisar de forma crítica as diversas manifestações artísticas e culturais;
● Valorizar a pesquisa, visando a contínua renovação estética e conceitual na

área de Artes.

Habilidades

● Conhecer a história da filosofia e suas principais formulações quanto ao
corpo e o movimento;

● Contextualizar a dança em seu contexto filosófico-cultural;
● Pesquisar e organizar materiais bibliográficos e videográficos;
● Utilizar as referências históricas e estéticas nos processos de produção e

tratamento dos elementos de composição coreográfica e de performance
artística;

● Elaborar propostas de composição coreográfica explorando as possibilidades
de articulação da dança com outras matrizes estéticas.

Bases Tecnológicas

● Conceitos estéticos;
● Estética e filosofia;
● Contextualização histórica e social da arte;
● A estética através dos tempos;
● Análise de obras de arte.

Bibliografia

DELEUZE, Gilles. Espinosa: filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002.
GIL, José. Movimento total: o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2004.
KUNIICHI, Uno. A gênese de um corpo desconhecido. São Paulo: n-1 Edições,
2012.
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Estética I                                                                                     |Carga horária - 20h

Ementa

Introdução às teorias estéticas e aos conceitos de arte, beleza, belo, mimesis,
catarse, sensível, gosto, juízo, sublime e indústria cultural; as relações entre arte e
filosofia, e entre estética e política; a estética da existência: a vida como obra de
arte. Conhecer formas de percepção, criação e concepção da experiência artística
contemporânea.

Competências

● Conhecer os fundamentos e categorias das principais formulações da
filosofia da arte;

● Reconhecer o caráter interdisciplinar da área de Artes, articulando conceitos
artísticos com conhecimentos em outras áreas;

● Analisar de forma crítica as diversas manifestações artísticas e culturais;
● Conhecer os principais movimentos estéticos da história da arte;
● Valorizar a pesquisa, visando a contínua renovação estética e conceitual na

área de Artes.

Habilidades

● Conhecer a história da estética e suas principais formulações;
● Contextualizar a dança em seu contexto sócio-artístico;
● Pesquisar e organizar materiais bibliográficos e videográficos;
● Utilizar as referências históricas e estéticas nos processos de produção e

tratamento dos elementos de composição coreográfica e de performance
artística;

● Elaborar propostas de composição coreográfica explorando as possibilidades
de articulação da dança com outras matrizes artísticas.

Bases Tecnológicas

● Conceitos estéticos;
● Estética e Filosofia;
● Contextualização histórica e social da arte;
● A estética através dos tempos;
● Análise de obras de arte.

Bibliografia

DIAS, Rosa. Nietzsche, vida como obra de arte. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2011.
DUARTE, Rodrigo. A arte. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO
experimental org.; Ed. 34, 2005.
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Jazz I                                                                                          | Carga horária - 20h

Ementa

Elementos básicos entre os variados códigos técnicos de movimento que permeiam
o Jazz Dance e suas possibilidades de apropriação, variação e recriação de
parâmetros constituintes de movimento. Estudo das proposições estéticas,
articulando e hibridizando linguagens e técnicas artísticas. Contextualização
histórico-sócio-cultural do Jazz Dance no mundo, Brasil e no Ceará.

Competências

● Articular técnicas e dinâmicas compositivas do Jazz a partir de diferentes
propostas estéticas e musicais, a relação entre os elementos do swing,
música e a expressividade do corpo;

● Identificação das possibilidades de relação e articulação entre
bailarino/performer, espaço cênico e plateia na performance do Jazz;

● Aplicar, na performance dançada, os princípios dos movimentos técnicos que
compõem o Jazz dance;

● Compreender a dimensão sócio-histórica do Jazz no Brasil e no mundo.

Habilidades

● Apropriação estética de fluxo, fluidez e swing do Jazz dance;
● Composição coreográfica sob a dinâmica do Jazz;
● Compreensão crítica da história sócio cultural do Jazz e suas vertentes.

Bases tecnológicas

● Deslocamentos cênicos;
● Sequência de barras;
● Contrações, balanços e swing;
● Visualização de vídeos;
● Pesquisa histórica.

Bibliografia
Benvegnu Marcela. Jazz Dance: história em movimento. Disponível em:
<https://blog.sodanca.com.br/jazz-dance-historia-em-movimento-parte-1-3/> Acesso em: 13/11/2021.
LOBERT, Rosemary. A palavra mágica Dzi: uma resposta difícil de se perguntar – a vida cotidiana de
um grupo teatral. Dissertação (Mestrado). Campinas, 1979. Universidade Estadual de Campinas.
MACARA, Ana. Dança jazz: da arte popular à técnica de dança. Revista Técnica, v. 9, n. 4, jul./set.
1985.
WYDRO, Kenneth.Benvegnu, Marcela New York: Doubleday, 1981.
Bandança. Entrevista Marly Tavares. Disponível em: https://youtu.be/P9DVmlpq_Wg.
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Abordagens Somáticas   II                                                      | Carga horária - 20h

Ementa

A prática e pensamento das abordagens somáticas enquanto potencializadora no
entendimento das estesias do corpo e estudos sobre a sensorialidade, integradas
aos modos de pensar/fazer dança na contemporaneidade. Relação entre prática
corporal, criação coreográfica e composição narrativa de si na percepção do
movimento.

Competências

● Dispor criativamente das diversas abordagens e propostas gestualísticas
somáticas enquanto modos cinéticos de produção de sentido, na composição
narrativa  e  criação de células de movimento coreográficas;

● Desenvolver uma atitude de busca constante de conhecimento sobre o
funcionamento das estruturas do corpo, para além da noção mecânica,
incluindo a aprendizagem sensório-perceptiva do/no movimento, de modo a
enriquecer o aprendizado e a execução do gesto dançado.

Habilidades

● Aplicar os recursos de consciência corporal à outras abordagens de dança;
● Comunicar verbalmente registros, impressões e expectativas de forma

acessível e sensível;
● Utilizar os processos do movimento somático como elementos de

composição coreográfica.

Bases Tecnológicas

● Transferências, transições e deslocamentos de eixo;
● Escritas de si;
● Noções de estesia, cinestesia e sinestesia;
● Jogos improvisacionais e compositivos;
● Estudos transversalizados de anatomia e cinesiologia.

Bibliografia
CUNHA, C.S. PIZARRO,D. VELLOZO, M.A. Práticas Somáticas em Dança. Editora IFB. Brasília,
2019. Disponível em: < http://encontrosomaticabrasil.com.br/publicaccedilotildees.html> Acesso em:
14/11/2021.

FORTIN, Sylvie.Nem do lado direito, nem do lado do avesso: o artista e suas modalidades de
experiência de si e do mundo. In: WOSNIAK, C.; MARINHO, N. (Org.) O Avesso do Avesso do Corpo
– educação somática como práxis. Joinville: Nova Letra, 2011.

GODARD, Hubert. Gesto e percepção. In: PEREIRA, R.; SOTER, S. (Org.) Lições de dança 2. Rio de
Janeiro: UniverCidade, 2000.

SOTER, Silvia. Corpo.doc: Gesto e movimento. In: FESTIVAL PANORAMA DE DANÇA, 2012, Rio
de Janeiro. Palestras... Rio de Janeiro: 2012. Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=eQgVGKRnJQA. Acesso em: 21 ago. 2013.
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Cinesiologia Aplicada à Dança II                                             | Carga horária - 20h

Ementa

Aprofundamento do estudo ósteo mio-articular do corpo, reconhecimento da
nomenclatura e entendimento das bases fisiológicas e biomecânicas de forma e
função dos músculos profundos e superficiais que compõem o esqueleto axial
(coluna vertebral), tronco e pelve. Articular o conhecimento entre estrutural/funcional
e experiência cinestésica sensível tanto no planejamento, manutenção de
condicionamento e prevenção de lesões, como na composição e criação artística
em dança.

Competências

● Aprofundar o conhecimento das estruturas e funcionamento das articulações
e músculos de coluna vertebral, tronco e pelve, propondo novos
entendimentos e possibilidades de experimentação de movimento nas
diferentes técnicas de dança;

● Reconhecer e articular as cadeias musculares envolvidas, a partir da análise
técnica de movimentos e gestos de dança;

● Compreender e empreender possibilidades subjetivas de adaptação e
organização motora para atender as diferentes exigências técnicas em
variadas situações;

● Conhecer e aplicar técnicas básicas de primeiros socorros para as principais
lesões na dança.

Habilidades

● Dominar conhecimento da estrutura e funcionamento dos músculos
superficiais e profundos da coluna vertebral, tronco e pelve;

● Desenvolver as técnicas de análise de movimento de forma crítica e
colaborativa;

● Desenvolver atitude decisiva e iniciativa na aplicação de técnicas de
primeiros socorros e prevenção de lesões.

Bases Tecnológicas

● Sistema anátomo-muscular da coluna vertebral;
● Sistema anátomo-muscular do tronco (anterior e posterior) e pelve;
● Bioalavancas e análise biomecânica de diferentes movimentos da dança;
● Treinamento prático de experimentação de movimento.

Bibliografia

HALL, Susan. Biomecânica Básica. 5ed. São Paulo: Manole, 2009.
OKUNO, E; FRATIN, L. Desvendando a física do corpo humano:
biomecânica.Barueri, SP: Manole, 2003.
PIRET, S. BEZIERS, M. A Coordenação Motora. São Paulo: Summus, 2015.
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Elementos da Música II                                                            | Carga horária - 20h

Ementa

Estruturas rítmicas e sonoras. Percepção do som e seus parâmetros, análise das
estruturas rítmicas e melódicas seguindo as concepções estéticas das linguagens
musicais relacionadas à pesquisa de movimento. Música e memória afetiva.
Estudos teóricos e históricos sobre a associação e dissociação entre movimento e
música  na composição cênica contemporânea.

Competências

● Articular saberes apreendidos com sua própria história cultural musical
enquanto dispositivo de dramaturgia e composição cênica contemporânea
em uma perspectiva de transversalidade.

● Composição de partituras sonoras articuladas à criação de partituras
corporais de células coreográficas vinculadas à memória cultural de si e às
técnicas vivenciadas em dança.

Habilidades

● Conhecer e aplicar os recursos de musicais nas práticas corporais;
● Criar, explorando bases rítmicas corporais solo e coletivamente;
● Utilizar os processos de produção e tratamento dos elementos de

composição coreográfica, numa perspectiva estética;
● Conduzir propostas de improvisação e composição cênica com música;

Bases Tecnológicas

● Composição de partituras corporais
● Associação e desassociação - movimento - música
● Conceitos artísticos nas artes cênicas;
● Estudo das relações espaço-temporais nas artes cênicas;
● Estudos sobre espetáculos musicais.

Bibliografia

ANTUNES, Arnaldo. As trilhas de um corpo. In: PEREIRA, Roberto e SOTER, Silvia
(org.). Lições de dança 2. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2002.

SHINCA, Marta. Psicomotricidade. Ritmo e expressão corporal. Barueri/SP: Ed.
Manole. 1991.

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. Uma nova história da música. São Paulo:
Ed. Sewarcz, 1989.

41



Histórias da Dança II                                                                 | Carga horária - 20h

Ementa

Dança e modernidade: novos paradigmas de corporeidade e criação. Panorama da
dança moderna / contemporânea: as escolas alemã e norte-americana; a dança
pós-moderna americana, as novas danças e o contexto cênico da dança hoje no
Brasil e no Ceará. Abordagens decoloniais.

Competências

● Compreender a modernidade como processo sociocultural e as
transformações da Dança nesse processo;

● Conhecer abordagens contemporâneas da Dança;
● Conhecer abordagens decoloniais da construção do conhecimento histórico

sobre Dança;
● Identificar na execução da dança estilos, escolas e tendências,

relacionando-os com seu momento cultural e com sua produção;
● Observar de forma analítica as manifestações artístico-culturais locais,

nacionais e internacionais, valorizando a diversidade cultural;
● Desenvolver o pensamento, o conhecimento, a análise, a reflexão e a

compreensão técnica e estética.

Habilidades

● Articular criticamente conhecimento histórico sobre a Dança;
● Contextualizar as práticas de dança em perspectiva sócio-histórica;
● Pesquisar e organizar materiais de pesquisa de diferentes tipos;
● Utilizar referências históricas e estéticas na leitura de obras artísticas de

dança e em processos de criação;

Bases Tecnológicas

● Historiografia da dança em perspectivas global, nacional e local;
● Registros diversos de obras artísticas de dança;
● Pensamento decolonial sobre historiografia e dança;

Bibliografia
BOURCIER, Paul. A história da dança no ocidente. São Paulo, Martins Fontes, 1987.
GIL, José. Movimento total: o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2004.
LOUPPE, Laurence. Corpos híbridos. In: PEREIRA, Roberto e SOTER, Silvia. Lições de Dança 2.
Rio de Janeiro: UniverCidade, 2000.
________________. Poética da dança contemporânea. Lisboa: Orfeu Negro, 2012.
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MIGNOLO, Walter D. Histórias Locais / Projeto Globais - Colonialidade, Saberes Subalternos. Belo
Horizonte; Editora UFMG, 2003.
MONTEIRO, Marianna. Cartas sobre a dança. São Paulo: Edusp, 1998.
PRIMO, Rosa. A dança possível. Fortaleza: CDC, 2006.
SANTOS, Inaicyra Falcão dos. Corpo e ancestralidade: uma proposta pluricultural de
dança-arte-educação. Salvador: EDUFBA, 2002.

MÓDULO III

Dança Clássica III                                                                     | Carga horária -  40h
Ementa
Aprofundamento do estudo da dança clássica, abrangendo conteúdos de nível
intermediário. Aprimoramento técnico. Aprimoramento da compreensão da relação
música e movimento. Ampliação da compreensão dos recursos da dança clássica
enquanto ferramenta de preparação técnica, investigação e criação em dança.
Aproximação entre conteúdos e procedimentos da dança clássica com formas
contemporâneas de organizar o corpo para o movimento dançado. Estabelecimento
de conexões analíticas e críticas da dança clássica com o campo da dança local na
atualidade.

Competências
● Dominar e saber utilizar recursos técnicos e artísticos da dança clássica nos

processos criativos e na performance cênica;
● Ser capaz de aplicar conhecimentos de anatomia e cinesiologia com a

finalidade de otimizar seu processo de aprendizagem, treinamento e
performance corporal;

● Traduzir em qualidade de movimento as qualidades musicais;
● Elaborar propostas de composição coreográfica explorando possibilidades de

articulação da dança clássica com outras matrizes artísticas;
● Ser capaz de ressignificar de forma inventiva elementos do vocabulário da

dança clássica em processos compositivos;
● Saber analisar criticamente o papel da dança clássica como elemento

constituinte do campo epistêmico da dança local.

Habilidades
● Dominar um leque variado de recursos técnicos e estéticos adquiridos no

treinamento em dança clássica;
● Conhecer e dominar fundamentos de anatomia e cinesiologia aplicados à

dança clássica;
● Identificar e compreender elementos básicos constituintes da música e sua

relação com o movimento;
● Ser capaz de experimentar livre e criativamente com o vocabulário da dança

clássica;
● Identificar afinidades e diferenças de diversas ordens (técnicas, estéticas,
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políticas etc.) entre a dança clássica e outras formas de dança;
● Conhecer a história do desenvolvimento da dança clássica no contexto local.

Bases Tecnológicas
● Repertório de nível intermediário de posições (de pés, braços, cabeças),

poses, ports de bras, movimentos básicos, exercícios na barra, passos,
saltos, giros entre outros elementos constituintes do vocabulário da dança
clássica e suas respectivas terminologias;

● Elementos rítmicos e sequências de movimentos;
● Elementos básicos da análise do movimento;
● Noções básicas de estética, filosofia, história, sociologia e antropologia

articuladas aos saberes da dança clássica;
● Textos e imagens relacionados e/ou aplicados à dança e às artes de forma

geral;
● Conhecimentos de anatomia e cinesiologia aplicados à dança clássica.

Bibliografia
PEREIRA, R. e SOTER, S. Lições de Dança 1. Rio de Janeiro: Editora
UniverCidade, 1998.
PEIXOTO, J. R. Dançando descalço: A Escola de SESI/Dennis Gray na formação
em dança em Fortaleza (1974-1977). Dissertação (Mestrado). Mestrado acadêmico
do Programa de Pós - Graduação em Educação – PPGE do Centro de Educação da
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2014.
VAGANOVA, Agripina. Las Bases de la Danza Classica. Buenos Aires: Centurión,
1945.

Dança Contemporânea III                                                         | Carga horária - 40h

Ementa
Processos de hibridização em dança contemporânea. Os atravessamentos entre
pesquisa inventiva e matrizes codificadas de movimento. O corpo e as
possibilidades de construções dinâmicas de si e com todos os elementos cênicos.
Inserções sobre questões dramatúrgicas para a composição. Sequências
complexas de movimento com possibilidades de composição coreográficas
individuais e em grupo.

Competências
● Dominar elementos das proposições estéticas e técnicas da dança

contemporânea, bem como articulá-la a outras matrizes técnicas de
movimento dançado;

● Adotar uma atitude de aprimoramento constante de suas possibilidades
técnicas e artísticas;

● Atuar em obras coreográficas de diversas propostas estéticas.
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Habilidades:
● Elaborar propostas de composição coreográfica explorando as possibilidades

de articulação da dança com outras matrizes artísticas;
● Articular criativamente elementos cênicos distintos (iluminação, vídeo, trilha

sonora, figurino e cenário) para a dança;
● Atuar na relação palco/plateia em suas diferentes configurações;
● Comunicar verbalmente ideias, impressões, instruções e expectativas, de

forma acessível aos diversos componentes das equipes de criação e
produção.

● Utilizar as tecnologias cênicas elementares.

Bases Tecnológicas
● Elaboração criativa solo e em grupo;
● Discussão dramatúrgica dos elementos compositivos;
● Dança e tecnologia;
● Análise do movimento dançado;
● Abordagens de conceitos estéticos, filosóficos, históricos, sociológicos,

científicos, aliados à dança.

Bibliografia
GIL, José. Movimento Total: o corpo e a dança. São Paulo: Iluminuras, 2008.
LOUPPE, Laurence. Poética da dança contemporânea. Lisboa: Orfeu Negro, 2012.
NEVES, Neide. Klauss Vianna: Estudos para uma dramaturgia corporal. São Paulo,
Cortez, 2008.
GREINER, Christine, AMORIM, Claudia (Org.). Leituras do corpo. São Paulo:
Annablume, 2006.

Dança e Ancestralidades III                                                     | Carga Horária - 40h

Ementa
Diálogo criativo e discursivo das interfaces sincréticas entre as dinâmicas das
danças de origem africana e indígena enquanto elementos potencializadores de
dramaturgia e composição coreográfica. Processos de produção de sensível em
dança e em arte, a partir do diálogo entre elementos visuais, rítmicos, simbólicos
sob uma perspectiva de análise histórica de si e da ancestralidade que o constitui
identitária e esteticamente a partir dos estudos das tradições sincréticas tradicionais.

Competências
● Adaptar inventivamente nos processos de produção e experimentação de

movimentos os diversos elementos das matrizes afro-brasileiras e indígenas
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para a composição coreográfica;
● Dialogar com os elementos compositivos sincréticos e sua própria história e

ancestralidade nas vivências de danças relacionando-as à diversidade das
danças afro-brasileiras com a dança contemporânea, a fim de facilitar as
interfaces e aumentar o repertório do dançarino.

Habilidades
● Fazer uso de textos, imagens e referências de matrizes afro e indígenas

como dispositivos para jogos de improvisação cênica;
● Criar, fazendo do corpo o suporte e matriz artística;
● Composição cênica a partir das histórias e repertórios de si;
● Uso transversal da linguagem tradicional de danças;
● Desenvolver capacidade para reinterpretação e reconfiguração do universo

mítico a partir da assimilação dos elementos da cultura e das danças de
matrizes indígenas e afro.

Bases Tecnológicas
● Jogos compositivos sobre os repertórios afro e indígenas;
● Análise de movimentos das matrizes tradicionais populares;
● Elementos rítmicos e dinâmicas de movimento;
● Transversalização entre tradicional e contemporâneo.

Bibliografia
BIANCARDI, Emilia; SPINOLA, Terezinha F. O som dos esquecidos: coleção de
instrumentos musicais indígenas. Salvador Ideia no Papel, 2017.
FALCÃO, Inaicyra. Corpo e ancestralidade: uma proposta pluricultural de dança
arte-educação. São Paulo: Terceira Margem, 2006.
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 1978.
PERROTA, Mari-Pepa. Novos Fundamentos para uma Didática Crítica. Rio de
Janeiro: Sette Letras, 2000.

Composição e Improvisação II                                                I Carga Horária - 40h

Ementa
Ampliação do repertório pessoal, exploração da noção espaço-temporal, bem como
da relação com o outro, da cena e da criação coreográfica compositiva. A técnica do
contato improvisação e o estudo dos principais nomes na história da improvisação
em dança. A pesquisa de movimento nos jogos improvisacionais lúdicos. Quedas e
recuperação, linhas, retas, projeções, comandos em situação de improvisação com
acordos prévios, livres, processuais e cênicos.
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Competências
● Compreender a improvisação enquanto ferramenta dramatúrgica no processo

de criação em dança, a desfragmentação e exploração do movimento a partir
de comandos e jogos.

● Conduzir as propostas de improvisação a dois ou no coletivo de forma a
privilegiar a escuta das dinâmicas do jogo compositivo.

Habilidades
● Fazer uso das técnicas de deslizamento, fluxo e fluidez;
● Fazer uso das técnicas de queda e recuperação para a prevenção de lesões;
● Conduzir propostas improvisacionais privilegiando a escuta corporal de si e

do outro;
● Reconhecer-se enquanto intérprete co-criador.

Bases Tecnológicas
● Contato Improvisação;
● Técnicas de vôo e deslizamento;
● Quedas e recuperação;
● Análise de movimento;
● Estudos sobre o Judson Church.

Bibliografia
BIGÈ, Romain. Dançar à anarquia: teorias e práticas anarquistas no Judson Dance
Theater, Grand Union e contact improvisations. Revista Brasileira de Estudos da
Presença, V.10, n.1, Porto Alegre, 2020.
NUCLEO DE IMPROVISAÇ O EM CONTATO. Contato Improvisação: Conceitos,
Princípios e Ensino. Tradução da Revista Contact Quaterly. 2020
RODRIGUES, G. Bailarino Pesquisador Intérprete. Rio de Janeiro: FUNART, 1997.

Jazz II                                                                                         | Carga horária - 20h

Ementa
Aprimoramento dos elementos técnicos e complexificação dos códigos de
movimentos que permeiam o Jazz Dance em suas possibilidades de apropriação
estética para a composição coreográfica. Estudos sobre improvisação e fluidez de
movimento  na composição cênica.

Competências
● Utilizar os processos de produção e tratamento dos elementos de

composição coreográfica do Jazz, numa perspectiva estética;
● Compreensão da vinculação musical na criação dos passos do Jazzdance.
● Criação de sequências coreográficas a partir dos subsídios teóricos práticos

do JazzDance.
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Habilidades
● Execução de células coreográficas de aula
● Sequências de diagonais do Jazz
● Criação e composição coreográfica sob a estética do Jazz Dance.

Bases Tecnológicas
● Montagem e figuras coreográficas;
● Diagonais sequenciadas;
● Sequência de barra;
● Giros e saltos
● Grandes deslocamentos.

Bibliografia
BENVEGNU, Marcela. Reflexões sobre jazz dance: identidade e (trans) formação.
Sala Preta, v. 11, n. 1, p. 53-64, 2011.
MUNDIM, A. C. R. Uma possível história de Jazz no Brasil. Anais III Fórum de
Pesquisa Científica em Arte. Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Curitiba,
2005. Disponível em:
http://www.embap.pr.gov.br/arquivos/File/anais3/ana_mundim.pdf. Acesso em
13/11/2021.
MACARA, Ana. Dança jazz: da arte popular à técnica de dança. Revista Técnica, v.
9, n. 4, jul./set. 1985.
Bandança entrevista Marly Tavares. Disponível em: https://youtu.be/P9DVmlpq_Wg.

Dramaturgia da Dança I                                                            | Carga horária - 30h

Ementa:

Estudos sobre drama, narrativas e representação enquanto dispositivos na
composição de cenas. A dramaturgia como ponto de atenção, tensão e
problematização no exercício da criação.

Competências:

● Estudar os usos e sentidos do termo dramaturgia, conhecer as poéticas da
dança na contemporaneidade, fazendo usos das ferramentas dramatúrgicas
para a composição cênica;

● Aplicar, nas pesquisas de movimento, nos processos criativos e na execução
em dança, as possibilidades de relação e articulação entre bailarino, espaço
cênico e plateia de forma ativa e propositiva;

● Explorar as possibilidades de expressão corporal;
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● Expressar corporalmente imagens, ideias e sentimentos, bem como
diferentes propostas musicais, valendo-se do corpo como instrumento de
criação e arte;

Habilidades:

● Pesquisar e organizar e materiais bibliográficos e videográficos;
● Contextualizar a dança em sua vertente histórica- sócio-cultural e artística;
● Compreender os elementos da cena como matéria de criação dramatúrgica.
● Relacionar técnicas corporais com expressividade artística;
● Utilizar as tecnologias cênicas elementares;
● Comunicar verbalmente ideias, impressões, instruções e expectativas, de

forma acessível aos diversos componentes das equipes de criação e
produção.

Bases Tecnológicas:

● Técnicas de composição coreográfica;
● Técnicas e recursos dramatúrgicos;
● Dispositivos dramatúrgicos: música,objetos, figurino, iluminação;
● Visualização e análise de obras;
● Técnicas e proposições corporais em dança contemporânea;
● Transversalidades teóricas e discursivas.

Bibliografia:
CALDAS, Paulo. GADELHA, Ernesto (Org.). Dança e Dramaturgia(s). Nexus. São
Paulo, 2016.

NORA, Sigrid (org.). Temas para a dança brasileira. São Paulo: Edições SESC SP,
2010.
NUNES, Sandra Meyer. As metáforas do corpo em cena. São Paulo: Annablume /
UDESC, 2009.

Estética II                                                                                    |Carga horária - 20h

Ementa
Introdução à filosofia da arte e às teorias estéticas desde o século XX; a estética
contemporânea e a filosofia do corpo; a estética decolonial e a interseccionalidade
entre raça, classe, gênero, sexualidade, animal, vegetal e mineral. Reconhecer
linhas de convergência entre a arte e a filosofia hoje.

Competências
● Conhecer os fundamentos e categorias das principais formulações da

filosofia da arte;
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● Reconhecer o caráter interdisciplinar da área de Artes, articulando conceitos
artísticos com conhecimentos em outras áreas;

● Analisar de forma crítica as diversas manifestações artísticas e culturais;
● Conhecer os principais movimentos estéticos da história da arte;
● Valorizar a pesquisa, visando a contínua renovação estética e conceitual na

área de Artes.

Habilidades
● Conhecer a história da estética e suas principais formulações;
● Contextualizar a dança em seu contexto sócio-artístico;
● Pesquisar e organizar materiais bibliográficos e videográficos;
● Utilizar as referências históricas e estéticas nos processos de produção e

tratamento dos elementos de composição coreográfica e de performance
artística;

● Elaborar propostas de composição coreográfica explorando as possibilidades
de articulação da dança com outras matrizes artísticas.

Bases Tecnológicas
● Conceitos estéticos;
● Estética e Filosofia;
● Contextualização histórica e social da arte;
● A estética através dos tempos;
● Análise de obras de arte.

Bibliografia
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Como criar para si um Corpo sem Órgãos?. In:
Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, vol. 3. São Paulo: Editora 34, 2012.
MOMBAÇA, Jota. Não vão nos matar agora. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
FERREIRA DA SILVA, Denise. A dívida impagável. São Paulo: Oficina de
Imaginação Política e Living Commons, 2019.

Estudos da Performance                                                          | Carga horária - 30h

Ementa
O campo de estudos da Performance: práticas culturais, práticas cotidianas e
práticas artísticas. A arte da performance: a desconstrução da representação, do
espetacular; corpo, política e criação; transbordamento das fronteiras entre arte e
vida; a questão da presença; espacialidade; a dinâmica relacional com o
espectador; as políticas de identidade e os atravessamentos na dança
contemporânea.
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Competências
● Compreender a performance como prática cultural;
● Conhecer a arte da performance e seu modo próprio de articular a criação;
● Compreender a dimensão sócio-histórica da arte da performance em suas

diversas manifestações;
● Ler performances artísticas e culturais;
● Valorizar a pesquisa, visando a contínua renovação estética e conceitual na

área de Artes.

Habilidades
● Articular criticamente conhecimento sobre a performance e seu lugar na cena

contemporânea de dança;
● Contextualizar historicamente a emergência da arte da performance e suas

transformações;
● Analisar práticas artísticas de performance.
● Pesquisar e organizar e materiais diversos;
● Aplicar princípios e procedimentos da arte da performance na criação;

Bases Tecnológicas
● Conceitos de performance (cultural, cotidiana, artística);
● Conceitos operadores de criação na arte da performance: desconstrução,

estranhamento, deslocamento, intervenção, efemeridade;
● Registros diversos de trabalhos artísticos em performance;

Bibliografia
CARLSON, Marvin. Performance, uma introdução crítica. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2010.
DEWEY, John. Arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
GLUSBERG, Jorge. A arte da performance. São Paulo: Perspectiva, 1987.
GOLDBERG, Roselee. A arte da performance, do futurismo ao presente. São Paulo:
Martins Fontes, 2006.

Elementos da Cena I                                                                 | Carga horária - 20h

Ementa
Abordagem teórico-prática de elementos cênicos diversos, visuais e sonoros, e suas
implicações na construção da cena. Figurino, objetos e dispositivos cênicos.

Competências
● Conhecer e analisar os usos de elementos visuais e sonoros nas práticas de

dança, com ênfase em figurino, maquiagem, objetos e dispositivos cênicos;
● Explorar as relações desses elementos com os corpos em cena;
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● Compreender o lugar desses elementos na construção dramatúrgica,
imagética e sonora da cena;

Habilidades
● Mobilizar os recursos de figurino, maquiagem, objetos e dispositivos cênicos

na criação em dança;
● Criar, potencializando a poética corporal, através do conhecimento desses

elementos;
● Pesquisar e organizar e materiais de diferentes fontes;
● Utilizar as tecnologias cênicas elementares.
● Bases Tecnológicas:
● Elementos da linguagem cênica: figurino, maquiagem, objetos e dispositivos

cênicos;
● Noções sobre as relações entre o corpo, elementos visuais e sonoros na

cena;
● Noções de dramaturgia;

Bibliografia:
GALIZIA, Luis Roberto. Os processos criativos de Robert Wilson. São Paulo:
Perspectiva, 1986.
NERY, Marie Louise. A evolução da indumentária: subsídios para criação de
figurino. São Paulo; Senac, 2013.
PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2005.

Dança e Interfaces Tecnológicas  I                                         | Carga horária - 30h

Ementa
A dança e as tecnologias analógicas e digitais; As artes do corpo e as tecnologias
de produção de imagem e som. A criação em videodança.

Competências
● Compreender, em perspectiva histórica e crítica, formas de apropriação das

tecnologias analógicas e digitais na criação artística;
● Conhecer as interfaces entre as artes do corpo e as tecnologias de produção

de imagem e som;
● Fruir e analisar práticas de dança com mediação tecnológica;

Habilidades
● Articular conceitos implicados nas relações entre dança e tecnologias.
● Aplicar recursos tecnológicos na criação em dança;
● Pesquisar e organizar materiais de diferentes fontes;
● Comunicar-se articulando vocabulário técnico dos segmentos de produção de

dança;
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Bases tecnológicas
● Noções básicas sobre as tecnologias e suas implicações culturais;
● Noções sobre as relações entre arte e mídias;
● Conceitos e práticas de dança com mediações tecnológicas;

Bibliografia
BONITO, Eduardo, CALDAS, Paulo e LEVY, Regina. Dança em foco – Entre
imagem e movimento, vol.3. Rio de Janeiro: Oi Futuro, 2008.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes,
2006. SANTANA, Ivani. Dança na cultura digital. Salvador: Edufba, 2006.

Produção Cultural I                                                                  | Carga Horária - 20h

Ementa
Produção cultural. Funções e trabalho do/a produtor/a cultural. Etapas da produção
em dança. Montagem, temporada e circulação de espetáculos cênicos. Captação de
recursos: ferramentas e estratégias. Mediação cultural, formação e fidelização de
públicos.

Competências
● Desenvolver a vinculação entre as áreas artísticas, técnicas e de produção

para a qualificação de pesquisas e criações em dança;
● Considerar diferentes percursos e fontes de recursos para a consolidação de

trajetórias artísticas;
● Atentar aos públicos como parte da criação e produção em dança.

Habilidades
● Trabalhar na organização de ações culturais próprias, ou de outrem, na área

de produção;
● Propor iniciativas culturais de modo consciente e autônomo, tais como

montagens, projetos de formação e pesquisa, temporadas e circulações de
realizações cênicas;

● Articular parcerias, apoios e patrocínios para ações em dança.

Bases Tecnológicas
● Produção cultural;
● Planejamento, organização e coordenação de produção em dança;
● Captação de recursos;
● Elaboração de documentos: portfólio artístico, CV, projetos;

● Mediação cultural e formação de públicos.
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Bibliografia
AVELAR, Romulo. O avesso da cena – notas sobre produção e gestão cultural. Belo
Horizonte: Duo Editorial, 2008.
MULLER, Cláudia Góes. Dançar, trabalho normal. Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (tese).
NATALE, EDSON e OLIVIERI, CRISTIANE. Guia brasileiro de produção cultural.
São Paulo: Ed. Ze do livro, 2006.
RUBIM, Linda (Org.). Organização e produção da cultura. Salvador: Edufba, 2005.

Crítica de Dança                                                                         |Carga horária - 20h

Ementa
Os discursos críticos; a escrita sobre a dança: suas variedades e seus espaços; os
discursos possíveis desde a fruição / a espectação / a recepção e a interação com o
acontecimento artístico; a crítica como mediação de discussão e potencializadora de
discursos.

Competências
● Conhecer e analisar os modos de estabelecimento de discurso crítico na

cena de dança contemporânea;
● Avaliar o estatuto político dos discursos críticos sobre a dança;
● Conhecer e analisar diferentes abordagens críticas da dança;
● Compreender a crítica como mediação

Habilidades
● Identificar diferentes discursos críticos sobre dança;
● Produzir discurso crítico em seus próprios processos criativos;
● Produzir apreciações críticas de trabalhos de dança;

Bases tecnológicas
● Noções de crítica de arte e crítica de dança;
● Noções sobre os operadores do discurso da crítica de arte: análise,

julgamento, gosto, mediação.
● Diferentes registros de crítica de dança.

Bibliografia
MARTINS, Maria Helena (Org.) Rumos da crítica. São Paulo: Itaú Cultural / SENAC, 2000.
OSORIO, Luiz Camillo. Razões da crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
RIBEIRO, António Pinto. Corpo a Corpo: possibilidades e limites da crítica. Lisboa: Edições
Cosmos, 1997.
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MÓDULO IV

Composição e Improvisação III                                               I Carga Horária - 40h

Ementa
Processos de invenção em dança através de comandos propositores de ação.
Pesquisa de composição em tempo real. Suspensão, atenção e impulsão como
propositores de estados improvisacionais em dança. A elaboração da relação como
potência disparadora da composição instantânea.

Competências
● Identificar as qualidades básicas de movimento, explorando as ações básicas

de esforço, atenção, impulsão e pausa em processos de improvisação
coletiva;

● Compreender a improvisação enquanto dispositivo para a composição cênica
em tempo real.

● Contextualizar e produzir discurso sobre a dimensão compositiva das
técnicas de improvisação na perspectiva de criação coreográfica na
contemporaneidade.

Habilidades
● Atuação colaborativa na constituição de cenas;
● Processos de escuta dramatúrgica;
● Fazer uso de elementos cênicos a favor da investigação improvisacional;

Bases Tecnológicas
● Ação, reação, suspensão;
● Impulso e pausa
● Elementos cênicos de investigação;
● Estudos teóricos e dialógicos sobre Composição em Tempo Real.

Bibliografia
BARDAWIL, Andrea. Tecido afetivo: por uma dramaturgia do encontro. Fortaleza:
Cia da Arte Andanças, 2010.
FIADEIRO, João. O Encontro é uma ferida. 2013. Disponível em:
https://ladcor.files.wordpress.com/2013/06/o-encontro-c3a9-uma-ferida.pdf. Acesso
em 14/11/2021.
MEYER, S. MUNDIM, A.C. WEBER, Suzy. A Composição em tempo real como
estratégia inventiva. Revista Cena n.13, Porto Alegre: 2013. Disponível em:
https://seer.ufrgs.br/cena/article/view/42090. Acesso em: 14/11/2021.
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Dramaturgia da Dança II                                                          I Carga Horária - 30h

Ementa
Composição dramatúrgica e coreográfica, o estatuto do corpo na cena
contemporânea e a função dramatúrgica dos elementos materiais da cena. Projetos
criativos em dança e seus modos específicos de elaboração dramatúrgica.

Competências
● Estabelecer processos criativos em dança, compondo e atuando em

pequenos estudos e exercícios coreográficos em solo ou coletivamente;
● Aplicar, nas pesquisas de movimento, nos processos criativos e na execução

em dança, as possibilidades de relação e articulação entre bailarino, espaço
cênico e plateia;

● Utilizar os processos de produção e tratamento dos elementos de
composição coreográfica, numa perspectiva estética adequada ao projeto
cênico;

● Compor e atuar em pequenos estudos e exercícios coreográficos, articulando
criação dramatúrgica e narrativas de fala.

Habilidades
● Apropriar-se das poéticas da dança na contemporaneidade;
● Saber conduzir propostas de improvisação e composição cênica;
● Elaborar propostas de composição coreográfica explorando as possibilidades

de
articulação da dança com outras matrizes artísticas;

● Articular criativamente elementos cênicos distintos (iluminação, vídeo, trilha
sonora, figurino e cenário) para a dança;

● Atuar na relação palco/plateia em suas diferentes configurações;
● Aplicar, na performance, os princípios de movimento das diferentes técnicas

de dança;

Bases Tecnológicas
● Dispositivos dramatúrgicos: palavra
● Dança-teatro/ Teatro-dança;
● Escritas de si;
● Exercícios de cenas compositivas;
● Políticas de representação.

Bibliografia
BARDAWIL. Andrea. Tecido Afetivo: por uma dramaturgia do encontro. Fortaleza:
Cia de Arte Andanças, 2010.
BESSA, Andrei. MOTA, Thiago. ROCHA, Thereza, C. Memórias Forjadas: Um
Documentário Dramatúrgico. IAÇÁ: Artes da Cena, Vol. III, n. 2, 2020.
LOUPPE, Laurence. Poética da dança contemporânea. Lisboa: Orfeu Negro, 2012.

56



Elementos da Cena II                                                                | Carga horária - 20h

Ementa
Abordagem teórico-prática de elementos cênicos diversos, visuais e sonoros, e suas
implicações na construção da cena. Cenografia, iluminação e sonoridades.

Competências
● Conhecer e analisar os usos de elementos visuais e sonoros e suas

aplicações na dança, com ênfase em cenografia, iluminação e som;
● Compreender e explorar a construção da espacialidade com elementos

visuais e sonoros em relação com os corpos em cena;
● Compreender o lugar desses elementos na construção dramatúrgica,

imagética e sonora da cena;

Habilidades
● Aplicar os recursos de cenografia, iluminação e som na criação em dança;
● Criar, potencializando a poética corporal, através do conhecimento desses

elementos;
● Pesquisar e organizar e materiais bibliográficos e videográficos;
● Utilizar as tecnologias cênicas elementares.

Bases Tecnológicas
● Elementos da linguagem cênica: cenografia, iluminação e som;
● Noções sobre as relações espaço-temporais nas artes cênicas;
● Noções de dramaturgia;

Bibliografia
CAMARGO, Roberto Gill. Função estética da luz. Sorocaba: TCM Comunicação,
2000. GALIZIA, Luis Roberto. Os processos criativos de Robert Wilson. São Paulo:
Perspectiva, 1986.
PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2005.

Dança e Interfaces Tecnológicas II                                         | Carga horária - 30h

Ementa
Corpo, arte e dança na cultura digital. Tempo, espaço e corpo e suas relações com
a virtualidade. Poéticas da dança digital. Possibilidades interativas e imersivas.

Competências
● Compreender, em perspectiva histórica e crítica, a configuração da cultura
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digital;
● Compreender as implicações da cultura digital na criação em dança;
● Fruir e analisar práticas de dança com mediação de tecnologias digitais;

Habilidades
● Articular conceitos implicados nas relações entre dança e tecnologias digitais;
● Aplicar recursos tecnológicos digitais na criação em dança;
● Pesquisar e organizar materiais de diferentes fontes;
● Comunicar-se articulando vocabulário técnico dos segmentos de produção de

dança;

Bases tecnológicas
● Noções básicas sobre as tecnologias digitais e suas implicações culturais;
● Noções sobre as relações entre arte e tecnologias digitais;
● Conceitos e práticas de dança com mediações tecnológicas;

Bibliografia
BONITO, Eduardo, CALDAS, Paulo e LEVY, Regina. Dança em foco – Entre
imagem e movimento, vol.3. Rio de Janeiro: Oi Futuro, 2008.
RIBEIRO, Natália. Poética na dança digital: processos e reverberações. Salvador:
Universidade Federal da Bahia - UFBA. Dissertação de Mestrado. Disponível em:
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/21438.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes,
2006. SANTANA, Ivani. Dança na cultura digital. Salvador: Edufba, 2006.

Produção Cultural II                                                                 | Carga Horária - 20h

Ementa
Elaboração de projetos culturais. Elementos estruturantes do projeto cultural: título,
apresentação, justificativa, objetivos, cronograma, plano de comunicação,
orçamento, ficha técnica, entre outros. Organização de relatórios e prestação de
contas. Ateliês de escrita de projetos culturais.

Competências
● Conhecer procedimentos de elaboração de projetos;
● Finalizar a escrita de um projeto cultural;
● Ter conhecimento dos modos de apresentar relatórios e realizar prestações

de contas.
Habilidades

● Propor e elaborar projetos culturais para produção em dança;
● Orçar projetos em dança, considerando a cadeia produtiva da cultura;
● Gerir projetos desde sua elaboração até sua finalização.
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Bases Tecnológicas
● Técnicas de escrita de projetos;
● Elaboração e gestão de projetos culturais.

Bibliografia
AVELAR, Romulo. O avesso da cena – notas sobre produção e gestão cultural. Belo
Horizonte: Duo Editorial, 2008.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1994.
MALAGODI, Maria Eugênia; CESNIK, Fábio de Sá. Projetos culturais: elaboração,
administração, aspectos legais, busca de patrocínio. 2. ed. São Paulo: Escrituras
Editora, 1999.
SAMPAIO, Daniele. Elaboração de projetos para o desenvolvimento de agentes e
agendas. Belo Horizonte: Javali, 2021

Dança e acessibilidade                                                           | Carga Horária - 40 h
Ementa
Dança e diferença. Corporeidades e deficiências: conceitos e parâmetros.
Capacitismo. Bipedismo. Corpos não hegemônicos. Tipos de Acessibilidade.
Intimidade Acessibilizante. Cultura do Acesso. Estudo dos direitos das Pessoas com
Deficiência - PCD.

Competências
● Aprender termos, nomenclaturas e conceitos básicos sobre deficiência,

capacitismo e acessibilidade;
● Elaborar outras percepções sobre corpo, deficiência, diversidade;
● Entender as novas perspectivas e leis de inclusão, acessibilidade e

anticapacitismo, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão e o Plano
Nacional de Educação;

● Ampliar os horizontes para práticas mais acessíveis, respeitando a
diversidade de corpos e os direitos das PCD.

Habilidades
● Conhecer o vocabulário e os conceitos atualizados sobre deficiência,

capacitismo e acessibilidade;
● Elaborar práticas que agreguem a diversidade de corpos na linguagem da

dança, seja em processos criativos e ou pedagógicos;
● Tratar a PCD como potência criadora e como pessoa única de um processo

criativo de dança
● Propor exercícios e aulas de dança sempre ampliando a perspectiva de

corpo, vislumbrando as corporeidades presentes e proporcionando
acessibilidade de acordo com as necessidades e circunstâncias.
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Bases Tecnológicas
● Discussão sobre corpos não hegemônicos, dança e diferença, tipos de

deficiência
e capacitismo;

● Estudo dos tipos de acessibilidade e a Lei Brasileira de Inclusão Contato
(visual, virtual, remoto e ou presencial) com artistas independentes ou Cias
de dança, bem como com suas criações e processos criativos.

Bibliografia
CARMO. Carlos Eduardo Oliveira do. Desnudando um corpo perturbador: a “bipedia
compulsória” e o fetiche pela deficiência na Dança
Comitê de Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia.
Contracartilha de acessibilidade: reconfigurando o corpo e a sociedade. ABA;
ANPOCS; UERJ; ANIS; CONATUS; NACI: Brasília; São Paulo; Rio de Janeiro,
2020.14p.http://anpocs.com/images/stories/Acessibilidade/2020-11_Contracartilha_a
cessibilidade.pdf
Lei Braisleira de Inclusão LBI in
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
MATOS, LÚCIA. Dança e diferença: cartografia de múltiplos corpos. 2012.EDUFBA

Dança, Ensino e Aprendizagem                                             | Carga Horária - 40 h

Ementa
Estudo de teorias e práticas educativas em arte. Relações entre arte e
ensino-aprendizagem: o contexto de uma pedagogia artística. Práticas
metodológicas em dança. Conceito de educação popular, o método freiriano e a
aplicação da abordagem triangular de Ana Mae Barbosa. Estudo de pedagogias
inclusivas, autônomas e decoloniais para o ensino aprendizagem em dança.

Competências
● Conhecer as principais teorias e práticas educacionais em arte;
● Compreender a feitura de instrumentais para aplicação de aula teórico/prática

nos diferentes contextos de ensino;
● Estudar o conceito de educação popular, o método freiriano e sua relação

com a prática docente;
● Conhecer os princípios da educação inclusiva, diminuindo as lacunas entre

teoria e prática;
● Fortalecer o entendimento e a compreensão a respeito do capacitismo com

relação às práticas artístico-pedagógicas.
Habilidades

● Desenvolver aplicações prático/teórica no ensino de dança, considerando as
teorias e métodos estudados;

● Aplicar os saberes experimentados nas pesquisas de movimento, nos
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processos criativos e na prática docente;
● Experimentar a prática profissional em contextos docente;
● Entender a educação inclusiva, considerando a importância de aproximação

das pessoas com deficiência com o fazer artístico, cultural e educacional.

Bases Tecnológicas
● Conhecimentos de ensino, educação e processos de aprendizagem;
● Técnicas e proposições corporais em dança;
● Educação popular em diferentes contextos, educação inclusiva e sua relação

com as abordagens de ensino;
● Textos e imagens relacionados e/ou aplicados à dança e às artes de forma

geral.

Bibliografia
ALVES, Rubem. Conversas sobre educação. Org. Raissa Castro Oliveira.
Campinas, SP: Versus Editora, 2003.
BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. 1 ed- São Paulo: Editora
Perspectiva LTDA, 2019.
DELORS, Jacques. A Educação para o século XXI, questões e perspectivas. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: paz e Terra, 1996.
MARQUES, Isabel e Fábio Brasil. “O que o artista ensina”; Disponível em
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/O-que-o-artista-ensina-/12/7728
Acesso em 14 de outubro de 2021.

Políticas Culturais e Gestão                                                   |  Carga Horária - 30h

Ementa
Noções e relações entre cultura, Estado, sociedade civil, mercado e indústrias
culturais, entes supranacionais. Conceito de políticas culturais. Gestão e
organização da cultura: pública, privada e comunitária. Diversidade cultural.
Panorama histórico das políticas culturais no Brasil e no Ceará. Conteúdos e casos
de políticas culturais, dando notoriedade a experiências no campo da dança e da
contemporaneidade.

Competências
● Reconhecer a amplitude de agentes envolvidos na formulação, execução e

avaliação de políticas culturais;
● Compreender vínculos entre políticas culturais, gestão, produção e projetos

culturais;
● Perceber a necessidade de aprimoramento constante de suas competências,

de modo a ampliar suas possibilidades de atuação.
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Habilidades
● Perceber a implicação existente entre o desenvolvimento da linguagem e do

setor da dança junto às políticas culturais existentes no passado e na
atualidade;

● Formular propostas de política cultural para a dança;
● Aplicar princípios, estratégias e ferramentas de gestão cultural na elaboração

e execução de projetos artísticos e culturais.

Bases Tecnológicas
● Cultura, Estado e Sociedade;
● Políticas Culturais;
● História das Políticas Culturais no Brasil e no Ceará;
● Gestão Cultural para a Dança.

Bibliografia
BARROS, José Márcio. (Org.). Diversidade cultural: da proteção à promoção. Belo Horizonte:
Autêntica Editora, 2008.
COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 2003.
CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Teoria e prática da gestão cultural. Fortaleza: Universidade de
Fortaleza, 162p. CUNHA, Maria Helena. Gestão cultural: profissão em formação. Belo Horizonte:
DUO Editorial, 2007. 196p.
EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
GADELHA, Rosa Primo. Três movimentos da dança cênica no estado do Ceará: tempo e resistência
por uma organização política.
In: SIMIS, Anita; NUSSBAUMER, Gisele; FERREIRA, Kennedy Piau (org). Salvador: EDUFBA, 2018.
YÚDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2004.

5.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O Estágio é um momento único na vida do estudante, uma vez que dá a ele a
oportunidade de ter contato intenso com a prática num contexto profissional.

Supervisionado pela professora orientadora Marise Léo Pestana da Silva, o
estágio é realizado ao longo do curso, com carga horária total de 300 horas,
conforme descrito anteriormente. As práticas de estágios são amparadas pela Lei
Federal de Estágios publicada em no dia 26 de setembro de 2008, Lei 11.788/08
que regula as atividades de estágio em todo território nacional e pelo Decreto
Estadual 29.704 de 08 de abril de 2009.

O estágio visa oferecer aos alunos oportunidades de vivenciar experiências de
trabalho diversas nos campos da dança e da cultura que potencializam o
desenvolvimento das competências e habilidades previstas no Plano de Curso.
Inclui diferentes práticas artístico-profissionais desenvolvidas tanto na própria
Escola quanto em parcerias com grupos e coletivos artísticos, companhias e
escolas de dança, instituições públicas e privadas e do terceiro setor,
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proporcionando aos alunos condições de:
● Aplicar, em situação real, os conhecimentos adquiridos;
● Superar lacunas de aprendizagem, percebendo suas próprias deficiências

para o aprimoramento profissional;
● Desenvolver uma atitude de trabalho sistematizado;
● Familiarizar-se com os procedimentos usuais, próprios de sua atividade;
● Estimular a capacidade de observação, de análise e de síntese no contato

direto com as tarefas próprias ao desempenho de sua futura ocupação;
● Incorporar uma postura profissional focada em resultados através do

desenvolvimento de soluções para situações problemas concretas observadas nas
Instituições que serão campo de estágio.

A jornada de atividade do estágio será, no máximo, de 20 (vinte) horas semanais,
distribuídas em 04 (quatro) horas diárias, sem prejuízo das demais atividades
discentes.

A avaliação de aproveitamento incidirá sobre conhecimentos e capacidades
sistematizados em um instrumental específico. Será aprovado o aluno que alcançar
aproveitamento em todos os itens da listagem de competências básicas.

Ficará reprovado o aluno que não cumprir integralmente o estágio, considerando
a apuração de frequência e o aproveitamento.

Durante o estágio, os alunos cumprirão, também, as normas e procedimentos
administrativos do local cedido para tal fim, sendo orientados para isso.

Para a validade do estágio, os documentos indicados a seguir integrarão o
prontuário do aluno:

● Acordo de cooperação.
● Ficha de acompanhamento.
● Plano de Atividades.
● Relatório de Estágio.

O Relatório do Estágio deverá conter:
● Identificação do estagiário.
● Identificação do local do estágio.
● Identificação do professor-supervisor de campo.
● Descrição das características e dos objetivos da instituição que ofereceu o

campo de estágio.
● Descrição das atividades desenvolvidas.
● Data e assinatura do estagiário e do orientador.

Para realização de estágios supervisionados, o Instituto Dragão do Mar tem

convênios firmados com as seguintes instituições:
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● Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará - ICA/UFC -

CGC 07.272.636/0001-31

● Faculdade de Tecnologia Lourenço Filho - CGC 14.234.250/0001-09

● Centro Universitário UNIATENEU - CGC 41.548.546/0001-69

● Centro Universitário FAMETRO -  CGC 03.884.793/0001-47

● Centro Universitário Farias Brito - CGC 74.000.738/0001-95

● Vila das Artes

● Bienal de Dança do Ceará

● Teatro José de Alencar

● Academia de dança

● Centro Urbano de Cultura e Arte - CUCA

6. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTOS E CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS

ANTERIORES:

Segundo o Art. 22 da Resolução CEE Nº 466/2018, a instituição de ensino

credenciada deve promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências

anteriores do educando, desde que diretamente relacionados com o perfil

profissional da respectiva qualificação ou habilitação profissional, e que tenham

sido desenvolvidos:

I – Em qualificações profissionais e Etapas ou Módulos de nível técnico,

regularmente concluídos em outros cursos de educação profissional técnica de

nível médio;

II – Em cursos destinados à formação inicial e continuada, ou qualificação

profissional de, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas de duração, mediante

avaliação;

III – Em outros cursos de educação profissional, inclusive no trabalho, por

meios informais ou em cursos superiores de graduação, mediante avaliação;

IV – Por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional,

realizado em instituição devidamente credenciada pelo CEE ou no âmbito de

sistemas nacionais de certificação profissional;
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V – Mediante a valorização da experiência extraescolar, por meio de

avaliação.

A solicitação de aproveitamento de experiências anteriores deverá ser

requerida antes do início do desenvolvimento do módulo, em tempo hábil, para

ser deferida pelo coordenador do curso, funcionando da seguinte forma:

É constituído um Comitê de Avaliação;

O Comitê de Avaliação decide sobre os instrumentos de avaliação e informa

ao estudante; A avaliação é aplicada;

O estudante é informado sobre o resultado.

O processo envolve três fases eliminatórias na sua sequência:

Curriculum Vitae – Descrição das experiências do estudante

acompanhada de seus comprovantes;

Prova – Instrumento de avaliação dos conhecimentos técnicos e

acadêmicos do estudante;

Entrevista – Técnica que permite avaliar mais detalhadamente o

conhecimento do estudante.

Os docentes participantes do Comitê de Avaliação apresentarão relatório,

que será arquivado na pasta individual do estudante, juntamente com os

documentos que instituíram a solicitação. Ao Comitê fica estabelecido arbitrar

— com justificativa formal incluída no referido relatório — sobre a necessidade

ou não das fases 2 (prova) ou 3 (entrevista).

7. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do desempenho do aluno será contínua e processual,

possibilitando o diagnóstico sistemático do ensino-aprendizagem, prevalecendo os

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos ao longo do

processo de aprendizagem.

Durante o processo educativo é conveniente que o educador esteja atento à

participação efetiva do estudante através da observação da assiduidade, da
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pontualidade e do envolvimento nos trabalhos e discussões. O estudante contará

com o apoio de educadores que serão responsáveis pelo acompanhamento

sistemático da turma de acordo com a disciplina.

Importa considerar a avaliação como tendo, antes de tudo, um caráter

formativo, ou seja, avalia-se para ampliar o processo de aprendizagem, para

apreender o que se está estudando, o que ainda não está compreendido e seus

motivos. O processo de avaliação é um instrumento para revisão da intervenção dos

educadores e, avaliando a aprendizagem dos estudantes, avalia-se o itinerário

formativo do curso.

Portanto, a avaliação, mais do que seu caráter formativo, possui dimensão

diagnóstica que subsidia elementos para as intervenções do plano de ensino. Além

disso, a avaliação precisa se tornar prática de retorno, de revisão de conteúdo, de

visualização do erro no processo, momento especial de retomada do aprendizado e

de redirecionamento da atuação de educadores e estudantes.

Os processos de avaliação a serem desenvolvidos terão por base as

competências abaixo descritas:

Diagnóstica: envolve descrição, atribuição de valor e julgamento acerca dos

resultados apresentados pelos estudantes em diferentes etapas do processo

educativo e atende a diferentes objetivos; detecta o nível geral de conhecimento dos

estudantes, as suas dificuldades e sugere medidas necessárias para supri-las;

permite retroalimentar o processo, servindo como indicador dos elementos de

competência que precisarão ser aprofundados ou resgatados.

Formativa: ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, sendo

contínua e interativa; de caráter diagnóstico, ajuda o estudante a aprender e o

educador a ensinar e reavaliar todas as etapas do processo ensino e aprendizagem;

possibilita o acompanhamento da aquisição e domínio das competências e a

adequação do ensino às necessidades de ajustes na aprendizagem e no

desenvolvimento da relação educador – estudante.

Somativa: possibilita a avaliação dos objetivos e competências pretendidos;

apresenta os resultados de aprendizagens e rendimento dos estudantes e seus

dados subsidiam o replanejamento do ensino para a próxima etapa.
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7.1 APROVAÇÃO:

A frequência mínima obrigatória às aulas é de 75% do total de horas de

cada módulo. A verificação da eficiência em cada componente curricular será

realizada progressivamente durante o período letivo e, ao final deste, de forma

individual ou coletiva. Os resultados das verificações deste rendimento serão

expressos em notas na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez) e será aprovado por média

o aluno que, em cada componente curricular, apresentar média aritmética das

notas resultantes das avaliações progressivas igual ou superior a 7,0 (sete).

7.2 RECUPERAÇÃO:

A recuperação será realizada durante e/ou ao final do curso, visando

desenvolver as competências nas quais o formando não demonstrou domínio.

Entende-se por estudos de recuperação o tratamento especial dispensado

aos alunos nas situações de avaliação de aprendizagem, cujos resultados forem

considerados pelo professor como insuficientes. Serão considerados em

recuperação os alunos que obtiverem em cada componente curricular nota inferior a

7,0 (sete) e frequência inferior a 75% da carga horária total.

Os estudos de recuperação serão processados continuamente, na ação

permanente em sala de aula, pela qual o docente, a partir da ação educativa

desencadeada, criará novas situações desafiadoras e dará aos educandos o

atendimento que necessitarem. O docente poderá adotar processos pedagógicos

diversos como pesquisas, estudo de módulos, trabalhos individuais ou em grupos,

leituras complementares, relatos de experiência, e outras atividades que, a seu

critério, forem julgadas adequadas, sempre voltadas a aprimorar a aprendizagem do

aluno.

A avaliação dos estudos de recuperação poderá ser escrita ou oral, a critério

do professor, considerando sempre, nessa escolha, a natureza, o grau e a

abrangência do conhecimento, objeto da avaliação, e as possibilidades de

aprendizagem do aluno.
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As modalidades de recuperação oferecidas serão:

Paralela: a recuperação paralela se faz no desenvolvimento do processo,

quando o docente constata deficiência em termos de resultados previstos, após ter

aplicado avaliação formativa.

Final: as atividades de recuperação final serão proporcionadas àqueles

alunos que ainda registrem deficiência de aprendizagem em alguns aspectos e

que necessitam ser sanados. A recuperação final será realizada depois de cada

componente curricular. Após sua aplicação, será aprovado o aluno que alcançar

nota mínima igual a 7,0 (sete).

7.3 REPROVAÇÃO:

O estudante que não atingir os critérios de aprovação propostos pelo curso

será reprovado, uma vez considerado que todo o esforço e reforço complementar

de ensino tenham sido feitos. Para análise do encaminhamento dos processos

avaliativos ou de questões extraordinárias serão organizados conselhos de

classe.

8. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

O Curso Técnico em Dança está sediado no Porto Iracema das Artes,

localizado no bairro Praia de Iracema, na Rua Dragão do Mar, 160, ao lado do

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza. Com um total de 2.183,70

m², a Escola possui rampa de acesso para cadeirantes e ampla estrutura, que

comporta aulas teóricas, práticas e apresentações dos trabalhos produzidos. A

escola dispõe de:

Ateliê de criação – Capacidade para 25 a 30 pessoas

Biblioteca

Estúdio de Audiovisual

Estúdio de Fotografia

68



Estúdio de Música

Laboratório de informática – Lab 1 – com 20 computadores

Laboratório de informática – Lab 2 – com 30 computadores

Laboratório de informática – Lab MAC – com 10 iMAC da Apple

Galeria Leonilson

Sala A3 – Sala de aula com capacidade para até 35 pessoas

Sala A5 – Sala de aula com capacidade para até 40 pessoas

Sala B2 – Sala de aula com capacidade para até 20 pessoas

Sala de Dança – Capacidade para 25 a 30 pessoas

Sala de Dança 2 – Capacidade para 10 pessoas

Sala de Música

Sala de Teatro

Auditório – com capacidade para até 80 pessoas.

As atividades de rotina do Curso Técnico em Dança são realizadas em sala de

dança com 126 m2, equipada com piso apropriado para dança, contendo:

● Linóleo em toda sua extensão;

● Piso de madeira apropriado;

● Barras móveis;

● Espelhos;

● Colchonetes;

● Caixa de som com Bluetooth;

● Bebedouro.

A escola possui 02 banheiros com acessibilidade / vestiários com chuveiros,

bancos e armários.

A Biblioteca Porto Iracema da Artes é uma biblioteca especializada em Artes

que possui um acervo de cerca de 1.200 obras nas áreas de Audiovisual (cinema,

televisão, animação, jogos digitais e transmídia), Artes Cênicas (teatro, dança e
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circo), Artes Visuais, Música, Gestão e Produção Cultural, História da Arte,

Literatura e Comunicação, em diversos suportes (livros, revistas, DVDs e CDs).

Empenhando-se na constante expansão do seu acervo, a biblioteca tem

como objetivo organizar e disseminar informações relevantes e aprofundadas

sobre arte e cultura, contribuindo para o desenvolvimento profissional, intelectual

e social de seus usuários. Para isso, disponibiliza o empréstimo do acervo, o

espaço para estudo, leitura e pesquisa local e a utilização de computadores

conectados à Internet, sempre oferecendo a devida orientação sobre a utilização

destas diversas possibilidades de acesso ao conhecimento.

As estratégias de divulgação e comunicação da biblioteca incluem a

utilização do e-mail institucional para contato com os usuários e para difusão do

acervo e serviços, a divulgação presencial da biblioteca nos encontros de

recepção de novos alunos e a divulgação semanal de um título do acervo,

denominada “Dica da Leitura”, nas redes sociais da Escola Porto Iracema das

Artes.

9. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

A Resolução Nº 466/2018, que regulamenta a Educação Profissional

Técnica de nível médio no Sistema de Ensino do Estado do Ceará, determina,

no Art. 19, que “o exercício da atividade docente na Educação Profissional

Técnica de Nível Médio será exclusivo para docente licenciado ou para docente

graduado em áreas específicas, com formação pedagógica para docência na

educação profissional”. Em consonância com essa determinação, a Escola

Porto Iracema das Artes dispõe de um quadro de pessoal composto

integralmente de professores licenciados e especialistas das disciplinas

técnicas profissionalizantes em dança, além da equipe técnica-administrativa

que dá suporte ao trabalho pedagógico, social, administrativo e de manutenção

das instalações.
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QUADRO DE DOCENTES

COMPONENTE
CURRICULAR DOCENTE TITULAÇÃO DOCUMENTO

EIXO TEMÁTICO: Práticas e Técnicas Corporais

Dança Clássica Silvana Marques Licenciada em Educação
Física, Técnica em Dança

RG: 2000012056694
CPF: 015.274.183-67

Dança Contemporânea Tamires Vianna Licenciada em Dança,
Técnica em Dança

RG: 2000002415250
CPF:028.542.353-39

Composição e Improvisação Tamires Vianna Licenciada em Dança,
Técnica em Dança

RG: 2000002415250
CPF:028.542.353-39

Dança Urbanas Jocélia Ferreira Licenciada em Educação
Física, Técnica em Dança

RG:98010187520
CPF:634.156.313-20

Abordagens Somáticas Marise Leo
Pestana

Mestra em Artes,
Especialização em
Fisiologia do Exercício,
Atividade Física, Nutrição
e Saúde, Licenciada em
Educação Física

RG: 2000002399564
CPF: 005.547.897-28

Jazz Cláudia Pires
Licenciada em Pedagogia,
Especialização em
Arte-Educação, Bailarina

RG: 90004001481
CPF:567.254.773-72

Anatomia Aplicada à Dança Silvana Marques Licenciada em Educação
Física, Técnica em Dança

RG: 2000012056694
CPF: 015.274.183-67

Cinesiologia Aplicada à
Dança Silvana Marques Licenciada em Educação

Física, Técnica em Dança
RG: 2000012056694
CPF: 015.274.183-67

EIXO TEMÁTICO: Dança, Cultura e Sociedade

Danças e Ancestralidades Letícia Santos Licenciada em Dança,
Técnica em Dança

RG: 2009009075997
CPF:603.646.353-71

Histórias da Dança Letícia Santos Licenciada em Dança,
Técnica em Dança

RG: 2009009075997
CPF:603.646.353-71

Elementos da Música Maíra Abreu Licenciada em Teatro RG: 2006018000878
CPF:048.573.943-75

Políticas Culturais e Gestão Cláudia Pires
Licenciada em Pedagogia,
Especialização em
Arte-Educação, Bailarina

RG: 90004001481
CPF:567.254.773-72

Produção Cultural Maíra Abreu Licenciada em Teatro RG: 2006018000878
CPF:048.573.943-75

Dança e Acessibilidade Marise Leo
Pestana

Mestra em Artes,
Especialização em

RG: 2000002399564
CPF: 005.547.897-28
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Fisiologia do Exercício,
Atividade Física, Nutrição e
Saúde, Licenciada em
Educação Física

EIXO TEMÁTICO: Pesquisa e Criação em Dança

Introdução a História da Arte Letícia Santos Licenciada em Dança,
Técnica em Dança

RG: 2009009075997
CPF:603.646.353-71

Estética Ernesto Gadelha Licenciado em Dança RG: 98002119634
CPF:233.542.593-53

Dramaturgia da Dança Tamires Vianna Licenciada em Dança,
Técnica em Dança

RG: 2000002415250
CPF:028.542.353-39

Estudos da Performance Jocélia Ferreira Licenciada em Educação
Física, Técnica em Dança

RG:98010187520
CPF:634.156.313-20

Dança e Filosofia Ernesto Gadelha Mestre em Educação,
licenciado em Dança

RG: 98002119634
CPF:233.542.593-53

Crítica da Dança Ernesto Gadelha Mestre em Educação,
licenciado em Dança

RG: 98002119634
CPF:233.542.593-53

Elementos da Cena Maíra Abreu Licenciada em Teatro RG: 2006018000878
CPF:048.573.943-75

Danças e Interfaces
Tecnológicas Jocélia Ferreira Licenciada em Educação

Física, Técnica em Dança
RG:98010187520
CPF:634.156.313-20

Dança, Ensino e
Aprendizagem Cláudia Pires

Licenciada em Pedagogia,
Especialização em
Arte-Educação, Bailarina

RG: 90004001481
CPF:567.254.773-72

ESTÁGIO

Estágio Supervisionado Marise Leo
Pestana

Mestra em Artes,
Especialização em
Fisiologia do Exercício,
Atividade Física, Nutrição e
Saúde, Licenciada em
Educação Física

RG: 2000002399564
CPF: 005.547.897-28
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QUADRO TÉCNICO

FUNÇÃO NOME FORMAÇÃO ACADÊMICA

Diretora de Formação e
Criação

Ana Elisabete Freitas
Jaguaribe

Doutorado em Sociologia; Mestrado em
História; Graduação em Comunicação
Social.

Diretora Pedagógica
Maria Francineide de Oliveira
Chaves

Licenciatura em Ciências Sociais e
Especialização em Administração
Escolar pela Universidade Salgado
Oliveira – UNIVERSO.

Assessora de Desenvolvimento Yara Regina Rodrigues
Especialização em Gestão de Projetos;
Bacharel em Administração de
Empresas.

Coordenador de Formação Edilberto da Silva Mendes
Doutor em Artes Cênicas; Graduado
em Comunicação.

Coordenadora Laboratórios de
Criação

Cláudia Pires da Costa

Licenciada em Pedagogia; Especialista
em Arte e Educação; Bailarina com
formação em ensino de Dança pelo
Colégio de Dança do Ceará.

Coordenadora de Linguagem /
Artes Visuais

Aline Mourão de Albuquerque
Mestrado Artes; Graduação Artes
Plásticas.

Coordenadora de Linguagens /
Dança

Marise Leo Pestana

Mestrado em Artes;
Especialização em Fisiologia do
Exercício, Atividade Física, Nutrição e
Saúde; Licenciatura em Educação
Física.

Coordenação de Linguagens /
Artes Visuais

Iana Soares Castelo Meireles

Mestrado em Criação Artística
Contemporânea; Especialização em
Escrita Literária; Graduação em
Comunicação Social – Jornalismo;
Graduação em Ciências Sociais.

Coordenador de Linguagens /
Teatro

Levy Galvão Mota
Mestrado em Artes; Tecnólogo em
Artes Cênicas.

Coordenadora de Linguagens /
Cinema

Lis Paim Duarte
Mestrado em Artes; Graduação em
Comunicação Social – Jornalismo .

Coordenadora de Linguagens /
Teatro

Maira Rocha Rufino Licenciatura em Teatro.

Coordenadora de Linguagens /
Música

Simone Mary Alexandre
Gadelha

Especialização em Globalização e
Cultura; Graduação em Comunicação
Social – Jornalismo.
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Coordenação Núcleo
Audiovisual

Manoela Moraes Ziggiatti
Especialização em Direção e Produção
de Documentários; Graduação em
Comunicação Social – Jornalismo;

Coordenadora de Estágios e
Negócios

Natália Escossia da Rocha
Pitta

Graduação em Comunicação Social -
Publicidade e Propaganda.

Supervisor Pedagógico Yan Faria dos Santos Ensino Médio Completo.

Bibliotecária II Iolanda Lene Evangelista
Especialização em Arte Educação e
Cultura Popular;  Graduação em
Biblioteconomia.

Secretária Escolar II Natália dos Santos Lima

Especialização em Gestão e
Coordenação Escolar; Graduação em
Gestão de Recursos Humanos e
Técnico em Secretariado Escolar.

Assessoria Para Cultura da
Diversidade

Helena Vieira
Dramaturga, escritora, pesquisadora de
gênero.

10. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Para o discente receber o Diploma de Técnico em Dança deverá ter cumprido

carga horária de 1.200 horas e estágio supervisionado de 300 horas, computando

ao final um total de 1.500 horas.

Após a integralização dos componentes curriculares que compõem o Curso

Técnico em Dança e da realização da correspondente prática profissional

realizada sob a forma de estágio supervisionado, será conferido ao egresso,

após a comprovação de conclusão do ensino médio, o diploma de Técnico em

Dança.

O Instituto Dragão do Mar segue a Resolução CEE Nº 466/2018, que

Regulamenta a Educação Profissional Técnica de nível médio no Sistema de

Ensino do Estado do Ceará e determina:

Art. 20. As instituições de ensino credenciadas, que tenham cursos

reconhecidos e seus dados inseridos no Sistec/MEC, expedirão em favor dos

alunos concluintes do curso técnico de nível médio os diplomas a que fazem jus

e os registrarão em livro próprio ou em meios digitais.

74



§ 1º Nos diplomas deverão constar os dados de identificação do concluinte

nos seguintes termos: no anverso - o nome, o CPF, a denominação do curso, o

eixo tecnológico, a data de conclusão, o ato de credenciamento da instituição e

de reconhecimento do curso, o ato de descentralização, quanto for o acaso, o

número do código de autenticidade emitido pelo sistema de cadastro vigente e

a assinatura do diretor e do secretário escolar. No verso: o número da página

do registro, a estrutura curricular do curso com as respectivas unidades de

aprendizagem e as cargas horárias cursadas.

11. PROJEÇÃO DO NÚMERO DE TURMAS E ALUNOS MATRICULADOS

O Curso Técnico em Dança do Instituto Dragão do Mar prevê uma entrada de

até 30 (trinta) alunos por etapa, sendo previstas ofertas para o turno da manhã,

no Porto Iracema das Artes, e noite para a segunda turma no Centro Cultural

Bom Jardim, conforme especificado a seguir:

● Carga horária semanal de 20h aulas;

● Total de aulas diárias: 04 aulas;

● Hora-aula de 55 minutos.

● Horários:

Período Aulas I e II Intervalo Aulas III e IV

Manhã 08h30min às 10h20min 10h20min às 10h40min 10h40min às 12h30min

Noite 18h às 19h30min 19h30min às 19h40min 19h40min às 21h10min

12. ASPECTOS DE INCLUSÃO SOCIAL E ATENDIMENTO APROPRIADO

PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

Tradicionalmente os espaços públicos, em suas dimensões arquitetônicas,

políticas, sociais e de convivencialidade são constituídos desde aspectos

normativos, que privilegiam certos modos de vida em detrimento de outros. Deste

modo, as diferenças convertem-se em desigualdades atravessadas por relações
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de poder marcadas pela imbricação estrutural de gênero, raça e classe, que

podem constituir práticas de exclusão.

O Instituto Dragão do Mar (IDM) está engajado em uma política de Inclusão e

Cultura para a diversidade fundada no compromisso com a constituição de

relações entre atores institucionais, artísticos e sociais fundadas na

horizontalidade, na participação, e no respeito às múltiplas formas de ser e existir.

Compreendemos os aspectos estruturais das desigualdades de gênero, de raça e

de classe, e compreendemos também a limitação institucional em seu combate,

contudo, acreditamos que a construção de protocolos, formação continuada,

representatividade e autorreflexividade podem fazer dos espaços institucionais

aliados na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Com este fim, o Instituto Dragão do Mar conta com uma Assessoria para

Cultura da Diversidade, atualmente ocupada pela pesquisadora, transfeminista e

escritora Helena Vieira.

A política de Inclusão e Cultura para a Diversidade do IDM se estrutura nos

seguintes pilares:

● Construção de espaços coletivos em que as diferenças não sejam

convertidas em desigualdades;

● Participação de múltiplos sujeitos e identidades, através de práticas de

representatividade, consultas e diálogos.

● Escuta atenta, segura e acolhedora de denúncias, sugestões ou

questionamentos;

● Cotas são um direito dos muitos grupos historicamente excluídos do

acesso a editais, equipamentos e recursos.

● Educação em Direitos Humanos através da Formação Permanente e

Continuada do corpo funcional, segundo suas necessidades.

Nestes princípios é que se organiza o campo de Inclusão e Cultura para a

Diversidade do IDM e a atenção contínua da instituição para sua realização em

todos os âmbitos.

Vale ressaltar que esses princípios estão em consonância com as diretrizes

do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 da Secretaria de Cultura do Estado do
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Ceará sobre políticas afirmativas e de acessibilidade para promoção da cidadania

cultural e desenvolvimento da economia da cultura do Estado.

Alinhada com essas diretrizes, a escola Porto Iracema das Artes adota uma

série de ações, ao longo de todo o ciclo de vivências dos formandos na escola,

bem como com os públicos interno e externo, com vistas à promoção de uma

cultura para a diversidade.

A escola conta com um elevador para acesso de cadeirantes aos espaços do

Bloco B, onde ficam o Auditório e a Sala B2. Esse bloco também dispõe de dois

banheiros com acessibilidade, sendo um no térreo e um no primeiro andar. Além

disso, há rampa de acesso na entrada da Escola e no pátio, onde há também um

terceiro banheiro para cadeirantes. Como as demais instituições da rede de

equipamentos culturais administradas pelo Instituto Dragão do Mar – IDM, o Porto

Iracema das Artes conta em suas instalações com placas de aviso sobre a

proibição de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero,

conforme a Lei Nº 17.480, sancionada pelo governador Camilo Santana em maio

de 2021.

Nos processos seletivos de todas as suas esferas formativas, a escola

reserva 50% (cinquenta por cento) das vagas para pessoas autodeclaradas

pretas, pardas, indígenas, quilombolas, com deficiência, travestis, transexuais e

transgêneros. Caso as vagas para Políticas de Ações Afirmativas não sejam

preenchidas, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência,

preservando os requisitos de acesso.

Os contratos de gestão firmados com a Secretaria de Cultura do Estado do

Ceará – SECULT, mantenedora da instituição, preveem a reserva de orçamento

para contratação de serviços para prover medidas de acessibilidade, quando

necessários, tais como audiodescrição, tradução em libras, dentre outros.

Importante notar que a construção de uma política de Inclusão e Cultura para

a Diversidade é um processo formativo, que envolve o acompanhamento e

avaliação contínuos de modo a verificar a efetividade das ações, bem como o

aprofundamento e atualização constantes dessa discussão e de suas implicações

para as práticas de ensino de arte, identificando questões a serem trabalhadas e

elaborando estratégias de ação.
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