Inscrições abertas para o Processo Seletivo dos Cursos Regulares
De 5 a 25 de maio de 2022
Cursos:
•
•
•
•
•

Dança e Performance
Dramaturgia da Dança
Figurinos para a Dança
Multimídias para a Dança
Produção e Gestão Cultural

– Para se inscrever é preciso ter mais de 16 anos completos até o dia 1º de agosto de
2022, possuir o ensino médio completo ou estar regularmente matriculado e, em caso de
pessoas estrangeiras, estar de modo legal no país.
– Os cursos são 100% gratuitos, cada um com duração de dois anos e com 30 vagas por
turma.
– As aulas acontecem presencialmente de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h, e alguns
sábados.
– A taxa de inscrição para participação no processo seletivo é de R$ 50. Formas de
gratuidade podem ser conhecidas no edital.
– Estão previstas 50% das vagas totais destinadas a candidatos provenientes de contexto
de baixa renda ou situação de vulnerabilidade social e/ou relacional, assim entendidos
aqueles que têm renda per capita de até meio salário mínimo conforme inscrição no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo 20%
das vagas voltadas para população de etnia negra (preta ou parda) ou indígena.
– O processo seletivo é composto de duas etapas. A primeira, com duração de duas
horas e de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova on-line de
redação de um texto dissertativo de até 30 linhas a partir do tema proposto e de algumas

questões de múltipla escolha. A segunda etapa, pela qual passarão as 90 pessoas mais
bem classificadas na primeira fase, consiste na realização de atividades on-line e
presenciais específicas para cada curso.
– A Escola oferecerá até 75 bolsas de estudo no valor de R$ 2.600 no semestre (pagas
em 4 parcelas/mensais) às pessoas aprovadas no processo de seleção dos Cursos
Regulares. Para tal, as pessoas interessadas deverão se candidatar e participar de um
processo seletivo específico para as bolsas de estudos.
– As inscrições se encerram às 23h59 do dia 25 de maio.

