PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

EM ARTES
Projeto de Qualificação em Dança

Projeto de Qualificação em Dança 2015

Informações básicas para os Grupos e Companhias interessados em receber
orientação artística.
Informações para os profissionais interessados em participar do processo seletivo para
a função de “orientador-artístico”.

O Programa de Qualificação em Artes

A partir deste ano, 2014, a POIESIS - Organização Social de Cultura
realiza o Programa de Qualificação em Artes que é composto por
Projeto Ademar Guerra (Teatro) e por Projeto de Qualificação em
Dança, contribuindo para a qualificação e a capacitação de artistas que
atuam em grupos, companhias ou coletivos no interior, litoral e região
metropolitana do Estado de São Paulo, exceto capital. Tem como ação
principal a orientação técnica e artística.
Esta ação é voltada exclusivamente a grupos do Interior, Litoral
e da Grande São Paulo e tem como base a experiência bem sucedida
do Projeto Ademar Guerra, realizado há 18 anos, que se mostrou um
exemplo de boas práticas em políticas públicas de formação em artes,
com foco na descentralização e interiorização.
O Programa de Qualificação em Artes responde as reflexões
atuais no campo da cultura e das artes, com princípios relevantes
nas práticas e na literatura internacional e que integram os eixos, a
saber: diversidade e direitos culturais, democratização da cultura,
democracia cultural, herança cultural e voz criativa; dentro de ações
que envolvem: formação de repertório, criação, experimentação,
articulação, aperfeiçoamento artístico e mediação cultural.

O Projeto de Qualificação em Dança

Como política pública voltada para interiorização e descentralização
de ações culturais, o Projeto contemplará grupos e companhias que tenham interesse no aperfeiçoamento artístico, contribuindo para o aprofundamento prático, técnico e teórico de suas criações; incentivando o
dialogo entre grupos e a comunidade local.
Sendo assim, o Projeto visa contribuir para a ampliação do repertório artístico de grupos e companhias, fomentando o desenvolvimento
crítico e reflexivo sobre a dança por meio de ações de orientação artística, workshops, palestras, minicursos, entre outras ações de qualificação na área.
Focos de atuação:
• Orientação de Grupos e/ou Companhias
• Qualificação do bailarino-criador
• Qualificação de coreógrafos
• Intercâmbio de grupos
• Parceria com festivais
• Encontros Preparatórios, Regionais e Mostras
Etapas de Seleção – Grupos
1ª etapa - Análise do Projeto
2ª etapa - Entrevista não presenciais (Skype ou telefone)
3ª etapa - Encontro Preparatório: diálogos com a Curadoria e orientadores
Etapas de seleção – Orientadores artísticos
1ª - Análise do Currículo
2ª - Entrevista com a Banca de Seleção (presencial)
3ª - Encontro Preparatório: Diálogos com a Curadoria e grupos

CRONOGRAMA - 2014
Seleção - Orientadores Artísticos em Dança
• 1º de setembro
Lançamento do edital de seleção de profissionais interessados em
orientar grupos: http://www.oficinasculturais.org.br/ link Programa de
Qualificação em Artes.
• 1º a 8 de setembro
Recebimento de currículos: no site www.oficinasculturais.org.br/link
Programa de Qualificação em Artes.
Haverá um formulário exclusivo para postagem do currículo.
• 9, 10 e 11 de setembro
Análise de currículos.
• 12 de setembro
Divulgação da lista de selecionados para a entrevista (2ª fase)
• 22 e 23 de setembro
Entrevistas com a Banca de Seleção
• 30 de setembro
Divulgação dos selecionados para a 3ª fase de seleção
• 20 e 21 de dezembro
Encontro Preparatório – Encontro com os grupos a serem orientados e a
curadoria do Projeto.
• 22 de dezembro
Divulgação da lista de profissionais selecionados para compor a edição 2015.

Seleção de grupos e/ou companhias Interessados em receber orientação
artística do Projeto de Qualificação em Dança – 1ª edição 2015.
• 1º de setembro
Lançamento do edital no site: www.oficinasculturais.org.br no link
Programa de Qualificação em Artes
• 1º de setembro a 11 de outubro
Inscrição de grupos.
• de 20 a 24 de outubro
Análise de projetos
• 28 de outubro
Divulgação do resultado da 1ª fase de seleção:
www.oficinasculturais.org.br no link Programa de Qualificação em Artes
• de 03 a 06 de novembro – 2ª fase
Entrevistas não presenciais (Skype ou telefone).
• 13 de novembro
Resultado da 2ª fase de seleção: convocados para o encontro preparatório.
• 20 e 21 de dezembro – 3ª fase
Encontro com o orientador e Encontro Preparatório
• 22 de dezembro
Divulgação dos grupos selecionados para compor a edição 2015.

Poiesis – Organização Social da Cultura
Clóvis Carvalho – Diretor Executivo
Plínio Correa – Diretor Administrativo-Financeiro
Izabel Casanovas – Assessora de Diretoria

Programa de Qualificação em Artes – Teatro e Dança
Aldo Valentim – Gerente do Programa
Bruno Veloso – Produtor
Valquiria Vieira – Analista Sênior
Marco Aurélio de S. Eleutério – Assistente Administrativo
Caio Biemann e Henrique Vasques – Estagiários da Gerência
Gislaine Rocha – Consultora de Estrutura Artístico-Pedagógica
Projeto de Qualificação em Dança
Ismael Ivo - Curador Artístico
Cássia Navas - Consultora Especial
Projeto Ademar Guerra – Teatro
Sérgio Ferrara - Curador Artístico
André de Araújo – Assistente de Curadoria
Douglas R. Novais – Assistente de Curadoria
Luisa Juppe, Renato R. Modesto e Willian Alexandrino – Produtores Executivos

realização

Site: www.oficinasculturais.org.br
Facebook: projetodanca
Informações: projetoqualificacaodanca@oficinasculturais.org.br

Criação: Carlos Santana - Coordenação Angela Kina

Oficinas Culturais do Estado de São Paulo
Paulo Rodrigues – Diretor

