
   

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM ARTES  

 

Processo Seletivo do Chamamento para seleção de Grupos, Companhias e 

Coletivos de Dança 2ª etapa entrevista não presencial. 

 

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Poiesis – Organização Social 

da Cultura torna pública a relação de selecionados para 2ª etapa do processo 

seletivo do chamamento de grupos, companhias e coletivos interessados em 

receber orientação artística do Programa de Qualificação em Artes - Dança 

2018, a ser realizada de acordo com as condições previstas no chamamento. 

 

1. A comissão analisou 23 inscrições e selecionou 17 grupos/Cias para 2ª etapa. 

 

2. A análise das inscrições foi realizada pelos seguintes profissionais: 

 

Cássia Navas - Consultora Artística do Programa de Qualificação em Artes 

Thiago Saraiva - Gerente do Programa de Qualificação em Artes 

Valquiria Vieira - Analista Sênior do Programa de Qualificação em Artes 

 

3. A comissão avaliou as fichas seguindo os seguintes critérios: (a) coerência da 

proposta de pesquisa e/ou criação apresentado na ficha de inscrição e a 

compatibilidade com os princípios do Programa de Qualificação em Artes; (b) 

tempo de existência do grupo, companhia ou coletivo e análise de seu histórico, 

conforme o critério de continuidade de pesquisa e permanência e 

integração/envolvimento de seus componentes; (c) observação das relações 

estabelecidas entre o grupo e seu entorno (bairro, cidade, comunidade, outros 

grupos de artes); (d) número de integrantes do grupo; (e) parceria com a 

prefeitura local; (f) disponibilidade de tempo para as atividades de orientação 

artística, bem como, disponibilidade para desenvolver as propostas entre um 

encontro de orientação e outro. 

 

4. As entrevistas ocorrerão por telefone (contato informado na ficha de 

inscrição) até 1º de dezembro de 2017.   

 



   

 

 

 

5. Relação de grupos selecionados para a 2ª etapa: 

 

Grupos a serem entrevistados – Em ordem alfabética.  

Cia de Dança Rit's 

Cia de Dança Stylo Black 

Cia Divers@ 

Cia Em Movimento 

Cia Rayssa Francesconi 

Cia Roda Viva 

Faces Ocultas Companhia de Dança 

FUNK-E (Família eclipse) 

Grupo de Ballet EMCA 

Grupo Kê - Dança Teatro Gente 

Lagartera Coletivo 

Núcleo de Dança Estúdio Em Cena 

Núcleo Experimental de Dança Teatro 

Shekinah Company 

Sobrevidança 

Trupe Trapo Cia 

Urbanus dance 

São Paulo, 22 de Novembro de 2017.  

 

 

Clovis Carvalho 

Diretor Executivo - Poiesis 

 

Thiago Saraiva 

Gerente do Programa de Qualificação em Artes 


