
 
 

                              
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 

1º SEMESTRE – 2023 

CURSOS REGULARES 

SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA 

  

 Inscrições apenas pelo link https://educlick.com.br/processo-seletivo-spd no 

período de 17/10/2022 a 30/11/2022. 

 O edital completo você confere neste 

link: https://www.spescoladedanca.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Edital-

Completo-Cursos-Regulares-2023_Processo-Seletivo-3.pdf 

 Prova online redação (1ª Fase) dia 03/12/2022. 

 Entrevistas e vivências práticas (2ª fase presencial): 08/12/2022 a 

10/12/2022. 

 Divulgação do resultado e convocação para matrícula:  13/12/2022. 

 Matrícula: 15 a 17/12 (online) 

 Início das aulas: 06/02/2023 

 Cursos e vagas: 

MATUTINO 

NOME DO CURSO (*) (**) (***) 

(****) 
HORÁRIO VAGAS 

Dança e Performance 08-12h (seg .a sexta)/ Matutino 05 

Técnicas da Dança (clássica, 

moderna e contemporânea) 
08-12h (seg .a sexta)/ Matutino 45 

Figurino na Dança 08-12h (seg .a sexta)/ Matutino 15 

Multimídias para Dança 08-12h (seg .a sexta)/ Matutino 15 

Produção e Gestão Cultural 08-12h (seg .a sexta)/ Matutino 15 

(*) aos sábados há atividade obrigatória (Território Cultural e Criação) 

(**) cursos regulares com duração de dois anos/1600 horas (carga horária total). 

(***) as aulas acontecerão na Rua Mauá, 51, 3º andar – Luz, São Paulo / SP 



 
 

                              
 

(****) Os estudantes dos cursos de Figurino, Multimidias para Dança e Produção 

e Gestão também desenvolverão alguns dias, se necessário, atividades, no 

período da tarde e sábados durante a etapa de criação do modulo. 

  

VESPERTINO 

NOME DO CURSO (*) (**) (***) HORÁRIO VAGAS 

Dança e Performance 13:30-17:30h (seg .a sexta)/ Tarde 45 

Técnicas da Dança (clássica, 

moderna e contemporânea) 
13:30-17:30h (seg .a sexta)/ Tarde 45 

Coreografia (Dramaturgia, 

Coreografia, Direção e Sonoplastia) 
13:30-17:30h (seg .a sexta)/ Tarde 25 

Teatro Musical (jazz dance, 

sapateado, canto e interpretação) 
13:30-17:30h (seg .a sexta)/ Tarde 35 

  

 (*) aos sábados, há atividade obrigatória (Território Cultural e Criação) 

(**) cursos regulares com duração de dois anos/1600 horas (carga horária total). 

(***) as aulas acontecerão na Rua Mauá, 51, 3º andar – Luz, São Paulo / SP 

  

 Não será cobrada taxa de inscrição 

 Os Cursos Regulares são modulares, com duração de dois anos, perfazendo 

um total de 1.600 horas, com aulas no período MATUTINO de segunda à 

sexta-feira das 8h às 12h, e sábados (Território Cultural) das 8h às 12h e 

algumas ações, se necessário, no período da tarde durante a etapa Criação 

Artística Estética. No período vespertino de segunda à sexta-feira das 13:30h 

às 17:30h, e sábados (Território Cultural) das 8h às 12h e algumas manhãs 

durante a etapa de Criação Artística e Estética. 

 Os Cursos Regulares serão oferecidos de forma totalmente gratuita, ao 

longo de toda a sua duração. 

 A inscrição deve ser somente em um 

 São reservadas 50% das vagas a candidatos(as) autodeclarados(as) 

provenientes de contexto de baixa renda ou situação de vulnerabilidade 

social e/ou relacional; 



 
 

                              
 

 São reservadas 20% das vagas a candidatos(as) negros, pardos ou 

indígenas. 

 São Paulo Escola de Dança oferecerá bolsas-oportunidade e outros 

benefícios a estudantes de baixa renda. São 75 bolsas por semestre, de 

auxílio no valor de R$ 2.860 pagos em quatro parcelas de R$ 715. Os alunos 

são selecionados via edital.; 

 Para acesso integral ao edital e mais informações sobre as propostas 

artísticas e pedagógicas oferecidas pela São Paulo Escola de Dança, visite o 

site spescoladedanca.org.br/. 

 

São Paulo, 17 de outubro 2022. 

São Paulo Escola de Dança 

 


