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SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA ABRE PROCESSO SELETIVO  

PARA CURSOS REGULARES DE 2023  

Até o dia 30/11 é possível se inscrever em até sete diferentes cursos gratuitos  
com início previsto para fevereiro do próximo ano 

 

Cenas de aulas da São Paulo Escola de Dança – Fotos de Marcelo Machado e Iari Davies 

 

A São Paulo Escola de Dança - Centro de Formação em Artes Coreográficas - equipamento 

da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com gestão 

da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa – abre Processo 

Seletivo para novas turmas de seus Cursos Regulares. Até o dia 30/11, qualquer interessado 

com idade acima de 16 anos pode fazer sua inscrição pelo site 

(https://www.spescoladedanca.org.br/processo-seletivo/#1645048562629-9a4f60eb-

c554), em uma das sete opções disponíveis - Dança e Performance, Coreografia (direção, 

dramaturgia, coreografia e sonoplastia), Figurino da Dança, Multimídia para Dança, 

Produção e Gestão Cultural, Técnicas da Cena (Cenotecnia, Luz, Som e Palco) e Técnicas da 

Dança (Clássica, Moderna e Contemporânea).  
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Os cursos são modulares, com duração de dois anos, que totalizam 1.600 horas, com aulas 

no período matutino - de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h, e sábados, das 8h às 12h - e 

no período vespertino - de segunda à sexta-feira, das 13h30h às 17h30h, e sábados, das 8h 

às 12h. Todas as vagas são 100% gratuitas, que visam capacitar os estudantes, tanto no 

aspecto artístico, quanto técnico para que possam ocupar diferentes posições na cadeia 

produtiva da dança. O início das aulas será em fevereiro de 2023, na sede oficial, localizada 

no 3º andar do Complexo Júlio Prestes, no centro de São Paulo. 

 

Na Escola, 50% das vagas são destinadas a pessoas vindas de contexto de baixa renda ou 

situação de vulnerabilidade social e/ou relacional e 20% voltadas a pessoas negras (pretas 

ou pardas) ou de origem indígena. Além disso a Escola, com o intuito de estimular a formação 

e a permanência dos estudantes, oferecerá no primeiro semestre de 2023 até 75 bolsas de 

estudo no valor de R$ 2.860 às pessoas aprovadas, que poderão pleitear o benefício em um 

processo seletivo específico.  

 

“A abertura deste processo seletivo é mais uma etapa importante desta caminhada que 

trilhamos desde o início do ano, quando começamos a sonhar o que seria a São Paulo Escola 

de Dança. De lá para cá, já temos 170 estudantes matriculados nas primeiras turmas dos 

Cursos Regulares, 80 matriculados nos cursos de Iniciação à Dança e mais de 300 estudantes 

nos cursos de Extensão Cultural. Em 2023 esperamos receber em torno de 500 estudantes 

diariamente em nossa sede, para pensarmos e construirmos juntos uma dança”, fala Inês 

Bogéa, diretora artística e educacional da Escola. “A São Paulo Escola de Dança é um projeto 

comprometido em dar voz e espaço para a reflexão, aprendizado e troca de saberes 

entendendo a diversidade de corpos e estéticas como premissas da formação e 

profissionalização”, completa.  

 

Os detalhes sobre cada um dos cursos (ementas) acima mencionados estão disponíveis no 

site https://www.spescoladedanca.org.br/cursos-regulares/.  
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SERVIÇO 
Processo Seletivo – Cursos Regulares 2023 
São Paulo Escola de Dança 
Data: inscrições até 30/11 
Início das aulas: 06/02/2023 
Endereço: R. Mauá, 51, 3º andar - Luz - São Paulo - SP  
Link Edital:  
https://www.spescoladedanca.org.br/processo-seletivo/#1645048562629-9a4f60eb-c554  
 

SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA 

Criada em 2022 pelo Governo do Estado de São Paulo, a São Paulo Escola de Dança é uma 

instituição comprometida em dar voz e espaço consistente para a reflexão, o aprendizado e 

a troca de saberes a partir da especificidade da dança interligada com todas as linguagens 

artísticas com foco em uma imprescindível valorização da pluralidade. Ela se estrutura em 

quatro eixos de atuação: Cursos Regulares, que têm como objetivo oferecer formação em 

caráter técnico; Cursos de Iniciação à Dança, que buscam introduzir as diferentes linguagens 

desta arte para adolescentes entre 13 e 17 anos; Cursos de Extensão Cultural, que visam 

contribuir para a criação, produção e discussão da dança; Oportunidades e Projetos 

Especiais, que possibilitam ações afirmativas e de permanência a estudantes de baixa renda 

e/ou em vulnerabilidade social. 

 

INÊS BOGÉA | Direção Artística e Educacional  

É doutora em Artes (Unicamp, 2007), documentarista, escritora e professora nos cursos de 

especialização Arte na Educação: Teoria e Prática da Universidade de São Paulo (USP) e Pós-

Graduação em Linguagem e Poética da Dança: Documentário, Memória e Dança da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB). De 1989 a 2001, foi bailarina do Grupo Corpo. 

Atuou como crítica de dança da Folha de S. Paulo de 2001 a 2007 e integrou o júri 

técnico/crítico do quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão (2016-2021). É 

autora de diversos livros infantis como O Livro da Dança; Contos do Balé e Organizadora de 

Oito ou Nove Ensaios sobre o Grupo Corpo; Passado-Futuro – Textos e fotos sobre a SPCD, 

entre outros. Na área de arte-educação, foi consultora da Escola de Teatro e Dança Fafi 

(2003-2004) e consultora do Programa Fábricas de Cultura da Secretaria de Estado da Cultura 

de São Paulo (2007-2008). É autora de mais de 70 documentários sobre dança, entre eles 
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Renée Gumiel, A Vida na Pele (2005) e da série Figuras da Dança da São Paulo Companhia 

de Dança, a qual também dirige. É autora dos textos do programa “Por Dentro da Dança” 

com a SPCD (2019- 2021) na Rádio CBN.  

 

Para entrevistas ou mais informações: 
São Paulo Escola de Dança www.spescoladedanca.org.br 
Renata Faila – Analista de Comunicação | renata.faila@prodanca.org.br | (11) 3224-1380 
ramal 345 
 
Assessoria de Imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo  
www.cultura.sp.gov.br | (11) 3339-8116 / (11) 3339-8162 | (11) 98849-5303 (plantão)  
imprensaculturasp@sp.gov.br 


