
CONVOCATÓRIA PROJETO PARA CORPOS QUE PENSAM A DANÇA  
 

Convidamos todos os estudantes de dança do Uai Q Dança para o desafio: crie e dance 
sua dança.  

 
Trata-se de um incentivo à criação e estudantes de dança a partir de 7 anos. O que está                  
valendo mesmo é o processo criativo e o tempo que você teve para pensar e trabalhar na                 
sua criação.  
 
Essa CONVOCATÓRIA está aberta e sua inscrição é gratuita.  
 
“Projeto para corpos que pensam a dança” acontecerá pela plataforma zoom no dia 03 de               
outubro de 2020.  
 
Então corpo à obra e vamos à algumas orientações para as inscrições:  
 
1) Sua criação é livre e não está limitada a utilização do repertório de movimentos que você                 
aprende na técnica de dança que estuda.  
2) Os professores do Uai Q Dança estão à disposição para te orientar e acompanhar seu                
processo no que precisar, porém o acompanhamento não poderá ser durante sua aula.             
Portanto, agende antecipadamente com eles um outro horário, caso precise.  
3) Sua criação deverá ter o máximo de três minutos e meio e o mínimo você resolve.  
4) Solicitamos que, se forem utilizar música, não seja nenhuma de teor religioso, músicas              
sertanejas ou que já estão sendo tocadas e divulgadas diariamente nas mídias. Não temos              
preconceitos com essas músicas. Porém, quando se trata de uma criação em dança             
devemos procurar sim uma música que nos agrade, mas fundamentalmente que faça            
sentido com o tema que você quer desenvolver sua criação. Como estamos propondo um              
espaço de criações, acreditamos que é importante procurarmos outras referências musicais           
também.  
5) Se precisar de nós estamos à disposição. Converse com seu(sua) professor(a) que             
poderá ser seu(sua) orientador(a) para esse processo criativo.  
6) Sua dança poderá ser em solos, duos, trios, ou grupos a partir de 4 pessoas.  
7) Se você tiver interesse em participar, fazer sua inscrição com a sua professora 
 
Essa ficha deverá ser preenchida e entregue por e-mail ou whatsapp.  
 
Essa ficha terá os seguintes ítens:  
Nome completo do(a) criador(a), idade, curso que faz no Uai Q Dança, título da              
coreografia criada, música e compositor e um breve resumo do que pra você sua              
dança é.  
 
Nesse resumo você deverá dizer sobre o que quer falar dançando, se seu tema é uma                
questão pessoal, questionamento político, inquietação sobre alguma emoção, se é uma           
composição livre de movimentos que não necessariamente querem dizer algo, e assim por             
diante. Queremos que desenvolva uma escrita, mesmo que muito breve, talvez com            
palavras soltas que digam a respeito de sua criação.  



 
8) Você pode convidar um(a) amigo(a), irmão(ã), os pais, familiares, pra dançar com você              
também, caso não queira ou possa criar um solo, ou criar coletivamente com um grupo de                
colegas do Uai Q Dança.  
 
Estamos esperando com muito carinho a sua participação nessa Mostra, pois nós do Uai Q               
Dança movemos nosso trabalho em dança estimulando o estudo do corpo e os processos              
criativos. Vamos exercitar? Vamos deixar a criação ficar viva em nós a cada dia de dança                
em nossas vidas?  
 
Beijo dançante do nosso grupo de trabalho! Estamos à disposição. 


