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MANUAL DE INSCRIÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO 2018  

CURSO TÉCNICO EM DANÇA 

Turma 2018/2019 

 

 

 

 

Antes de efetuar a inscrição, é fundamental que a(o) candidata(o) e o (a) responsável leiam 

atentamente este manual! 

 

 

 

Período de Inscrição para o Processo Seletivo: 09 de janeiro a 04 de fevereiro de 2018  
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Dúvidas poderão ser esclarecidas na secretaria da escola, por telefone ou e-mail.  

 

 

Porto Iracema das Artes escola de Formação e Criação 

Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema. Fortaleza CE 

Tel: (85) 32195842 

Cel: (85) 989700940 

e-mail: cursotecnico.danca@gmail.com 
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I – PORTO IRACEMA DAS ARTES - ESCOLA DE FORMAÇÃO E CRIAÇÃO DO CEARÁ  

O Porto Iracema das Artes, inaugurado em 29 de agosto de 2013, é uma escola de formação e 

criação artística, ligada à Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará e gerida, por 

meio de contrato de gestão, pelo Instituto Dragão do Mar (IDM).  

O Porto Iracema das Artes tem como objetivo funcionar como um fértil porto de experiências 

estéticas, um ancoradouro de ideias e pensamentos, um lugar de trocas e de partilhas 

simbólicas. Uma escola de formação e criação de cultura, que desenvolve processos formativos 

com vistas a formar uma geração de jovens criadores, nos diversos campos das artes. Um lugar 

de reflexão, um espaço de cultura no sentido mais plural do termo e no sentido da invenção 

poética daquela que lança mão dos saberes para construir novas formas de vida. 

Neste sentido, a Escola orienta-se por quatro conceitos fundantes: 

• Percursos formativos – a proposta de que a experiência formativa ocorre no movimento e no 

traçado dos processos. Considera-se, portanto, a ideia da invenção poética, aquela que lança 

mão dos saberes para construir novas formas de existências. 

• Autonomia intelectual e criativa – a possibilidade do aluno pensar os próprios percursos 

formativos a partir de seus interesses de conhecimento e fomentar a construção de sua 

autonomia intelectual para o processo de definição de suas trajetórias profissionais. 

• Experiências e partilhas simbólicas – os processos de formação do Porto Iracema das Artes 

são orientados no sentido da realização de experiências e partilhas simbólicas. A compreensão 

é de que somente as experiências e as partilhas favorecem o pensamento transformador. 

• Rotas de criação – com a proposta de construir navegações estéticas inovadoras, o Porto 

Iracema definiu um processo de avaliação, baseado em apresentações abertas dos projetos 

desenvolvidos no âmbito dos percursos formativos. São as Rotas de Criação, que se formam em 

determinados momentos do ano letivo orientadas pelo “estado da arte” dos processos em 

desenvolvimento. 

O Porto Iracema das Artes é constituído de quatro esferas formativas: 

1. Cursos Básicos 

2. Cursos Técnicos 

3. Laboratórios de Criação 

4. Porto do Conhecimento 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/?page_id=71
http://www.portoiracemadasartes.org.br/?page_id=73
http://www.portoiracemadasartes.org.br/?page_id=75
http://www.portoiracemadasartes.org.br/?page_id=2892
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II – CURSO TÉCNICO EM DANÇA: 

O Curso Técnico em Dança, criado em 2005 e ofertado atualmente pelo Porto Iracema das 

Artes, tem como objetivo formar profissionais Técnicos de Nível Médio, capazes de atuar em 

dança como intérpretes/criadores a partir de saberes práticos e teóricos aplicáveis em contextos 

artísticos, técnicos, culturais e sociais contemporâneos. 

O curso tem a carga horária total de 1.380 horas, distribuídas em cinco módulos:  

Módulo I: com carga horária de 290 horas e terminalidade ocupacional pré-requisito para o módulo II; 

confere Certificado de conclusão em Introdução à Dança Contemporânea. 

Módulo II: com carga horária de 290 horas e terminalidade ocupacional pré-requisito para o módulo 

III; confere Certificado de conclusão em Poéticas da Dança. 

Módulo III: com carga horária de 290 horas e terminalidade ocupacional pré-requisito para o módulo 

IV; confere Certificado de conclusão em Dança e Pensamento. 

Módulo IV: com carga horária de 290 horas e terminalidade ocupacional de Técnico em Dança; confere 

Certificado de conclusão em Dança e Cena Contemporânea; 

Estágio Supervisionado: Com carga horária de 240 horas que podem ser distribuídas nos 

módulos III e IV, e terminalidade ocupacional de Técnico em Dança, uma vez cumpridos 

também os módulos I, II, III e IV, além de concluído o próprio Ensino Médio. 

COMPOSIÇÃO DOS EIXOS TEMÁTICOS:  

EIXOS TEMÁTICOS carga horária 

EIXO TEMÁTICO: Práticas e Técnicas Corporais 620 

Dança Clássica (I, II, III e IV) 240 

Dança Contemporânea (I, II, III e IV) 190 

Análise do Movimento (I e II) 40 

Técnicas Alternativas (I e II) 40 

Técnicas Somáticas 20 

Danças Tradicionais (I e II) 40 
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Cinesiologia Aplicada a Dança (I e II) 50 

  

EIXO TEMÁTICO: Pesquisa e Criação 270 

Composição e Improvisação (I, II, III e IV) 110 

Dramaturgia da Dança (I e II) 40 

Dança e Tecnologia 40 

Elementos da Cena 40 

Elementos da Música (I e II) 40 

  

EIXO TEMÁTICO: Arte e Pensamento 250 

Introdução à História da Arte 20 

Estética (I e II) 40 

História da Dança (I e II) 60 

Estudos da Performance 20 

Dança e Filosofia 30 

Crítica de Dança 20 

Políticas Culturais 20 

Produção Cultural 40 

  

CARGA HORÁRIA SUBTOTAL 1.140 

Estágio Supervisionado 240 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1.380 

 

III – CRONOGRAMA: 
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09 de janeiro a 04 de 

fevereiro de 2018 

INSCRIÇÕES – ONLINE  

05 e 06 de fevereiro de 2018 

 

ANÁLISE DOS DADOS E DOCUMENTOS 

07 a 11 de fevereiro de 2018 

 

 

AGENDAMENTO DA SELEÇÃO  

Nesse período, a coordenação entrará em contato com as 

pessoas inscritas informando o dia e horário da primeira etapa 

da audição 

09 de fevereiro de 2018 

 

REUNIÃO COM TODOS OS INSCRITOS  
O não comparecimento neste dia acarretará na eliminação 

imediata da(o) candidata(o) 

 19 e 20 de fevereiro de 2018 

 

PROCESSO SELETIVO 

PRIMEIRA FASE 

A(o) candidata(o) deverá comparecer, no dia e horário 

estipulado pela Escola, portando documento de identidade 

(RG) original ou Passaporte original ou RNE (Registro 

Nacional de Estrangeiro) original. Serão aceitas cópias 

autenticadas dos documentos mencionados acima (RG ou 

Passaporte ou RNE). Protocolo de RG e/ou Certidão de 

Nascimento não serão aceitos.  

21 e 22 de fevereiro de 2018 

 

PROCESSO SELETIVO 

SEGUNDA FASE  

A(o) candidata(o) deverá comparecer, no dia e horário 

estipulado pela Escola, portando documento de identidade 

(RG) original ou Passaporte original ou RNE (Registro 

Nacional de Estrangeiro) original. Serão aceitas cópias 

autenticadas dos documentos mencionados acima (RG ou 

Passaporte ou RNE). Protocolo de RG e/ou Certidão de 

Nascimento não serão aceitos.  

23 de fevereiro de 2018 

 

DIVULGAÇÃO do resultado do processo seletivo 

O resultado do processo seletivo será divulgado nas instalações da 

Escola Porto Iracema das Artes e no site: 

www.portoiracemadasartes.org.br 

26 de fevereiro a 02 de março 

de 2018 

 

MATRÍCULA NA SECRETÁRIA DA ESCOLA 

Documentos necessários: ficha de inscrição corretamente 

preenchida; fotocópia da identidade; fotocópia do CPF; fotocópia 

do comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone ou 

correspondência bancária); fotocópia do comprovante de 
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escolaridade; fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 

duas fotografias 3x4; fotocópia do título de eleitor (obrigatório para 

maiores de 18 anos); atestado de saúde que comprove capacidade 

para a prática de atividades de esforço físico; cópia do histórico 

escolar ou do certificado de conclusão do Ensino Médio. 

05 de março de 2018 

 

INÍCIO DAS AULAS: ano letivo 2018  

 

IV – INSCRIÇÃO: 

• Período de Inscrição para o Processo Seletivo: 09 de janeiro a 04 de fevereiro de 2017. - 

Cada candidata(o) terá direito a uma única inscrição, respeitando os pré-requisitos 

apontados neste manual; 

• As inscrições serão on-line, através do site da escola Porto Iracema das Artes: 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/; 

 

V – PROCESSO SELETIVO:  

• O processo seletivo ocorrerá no período de 19 a 22 de fevereiro de 2018 

Pré requisito: 

• Idade mínima: 16 anos completos no ato da matrícula. 

• Escolaridade mínima: para inscrição na forma concomitante: declaração que está 

regularmente matriculado no Ensino Médio; para inscrição na forma subsequente, cópia 

do Histórico Escolar e Diploma do Ensino Médio.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  

• Disponibilidade para dedicação à dança no período matutino; 

• Habilidades psicomotoras: coordenação motora, orientação espacial, noções de 

organização corporal, prontidão, atenção, memorização; 

• Capacidade criativa e habilidades expressivas; 

• Capacidade de inserção em grupos. 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/
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 PROCESSO DE SELEÇÃO 

Primeira fase: 

• Análise documental 

Segunda fase:   

• Aula prática – Elementos de técnica clássica e moderna 

• Aula Prática – Composição e Improvisação. 

Terceira fase:  

• Apresentação de um solo composto pela(o) candidata(o) (máximo 3min)  

• Entrevista individual. 

 

ORIENTAÇÕES:  

A(o) candidata(o) deverá:  

• Comparecer na data e horário do exame de seleção na sede da Escola Porto Iracema das 

Artes, na Rua Dragão do Mar, 160 – Praia de Iracema Tel.: (85)3219-5842;  

•  Ser pontual - não haverá tolerância para atraso. Em caso de ausência ou atraso, a(o) 

candidata(o) será automaticamente eliminado;  

• Não será permitida troca de dia e/ou horário do exame;  

• Apresentar RG original ou Passaporte original ou RNE (Registro Nacional de 

Estrangeiros) original. Serão aceitas cópias autenticadas dos documentos mencionados 

acima (RG ou Passaporte ou RNE). A candidata(o) que NÃO apresentar um destes 

documentos NÃO fará o exame.  

 

ATENÇÃO: NÃO serão aceitos Protocolo de RG e/ou Certidão de Nascimento;  

 

Observação:  

• Durante a seleção, usar roupas adequadas às práticas corporais. 

• O formulário de inscrição - escrever com atenção o item que solicita suas motivações 

para fazer o curso.  

 

VI – RESULTADOS E MATRÍCULA:  

O resultado será publicado no site da escola Porto Iracema das Artes: 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/ 

I – APROVADO;  

http://www.portoiracemadasartes.org.br/
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II – SUPLENTES;  

• Os nomes incluídos na lista de suplentes poderão ser chamados eventualmente em caso 

de desistência de aprovados e o não comparecimento no período de matrícula. A lista de 

suplente só será gerada caso o número de candidatas(os) qualificadas(os) ultrapassem o 

número de vagas disponíveis. 

 

PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA:  

• Os procedimentos para matrícula serão divulgados em conjunto com o resultado do 

processo seletivo, com orientações específicas para as(os) candidatas(os) aprovados.  

 

Atenciosamente,  

Coordenação do programa de dança. 

 

 

 

 


