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INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS ISOLADA 

ALUNO EXTERNO, ESPECIAL OU OUVINTES. 

ORIENTAÇÕES 

 

Período: 25 à 28/02/2019 

Local: Sala 206 

Horário: 10:00 h às 15:00 h 

 

O PPGDan permite a inscrição em disciplina isolada de três categorias de aluno não vinculado ao Mestrado em 

Dança, conforme descrito a seguir: 

 

Aluno externo: aquele advindo de outro programa de pós-graduação. 

 

Alunos especial ou ouvinte: aqueles que ainda não pertencem ao sistema de pós-graduação 

 

Os interessados em pleitear vaga como aluno externo ou especial podem se inscrever em apenas uma disciplina 

por período, e nas datas e horários mencionados acima, através de formulário de inscrição em disciplina de 

aluno externo ou especial e devem apresentar os documentos exigidos.  

 

O aluno ouvinte deve se dirigir diretamente ao professor responsável pela disciplina para obter autorização 

para assistir às aulas. 

 

A matrícula dos alunos especiais e externos é oficializada mediante email de confirmação da secretaria do 

PPGDAN. A nota e os créditos obtidos na disciplina cursada por alunos externo ou especial serão fornecidos 

pela Secretaria Acadêmica através de declaração de conclusão de disciplina, assinada pelo Professor 

responsável da disciplina e pelo Secretário Acadêmico ou Coordenador do PPGDan. O aluno ouvinte não tem 

direito à declaração. 

 

Os alunos especiais, caso se tornem alunos do PPGDan, poderão validar os créditos das disciplinas cursadas 

em até três anos anteriores ao seu ingresso no curso. Os alunos ouvintes não poderão pleitear validação de 

disciplinas cursadas. 

 

Documentos necessários para a inscrição de alunos externos: formulário preenchido e declaração 

comprobatória de matricula no programa de pós-graduação da instituição de origem.  

 

Documentos necessários para a inscrição de alunos especiais: formulário preenchido, currículo lattes e carta 

de intenção destinada ao professor da disciplina. Os candidatos aprovados e não classificados na seleção do 

Mestrado em Dança 2018/19 estão isentos da obrigatoriedade de entregar carta de intenção e currículo lattes.  

  

Os alunos especiais não podem cursar as disciplinas obrigatórias gerais, são elas: “Metodologia de Pesquisa em 

Dança” e “Dança, Corpo e Cultura”. 
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Oferta de Disciplinas 2019/01: 

    

Disciplina Professor Dia da 

Semana 

Horário Início 

dia/mês 

Término 

dia/mês 

Sala 

Metodologia de 

Pequisa em Dança 

Lígia Tourinho e 

Maria Inês Galvão 

5ª feira 9h às 

12h 

14/03 11/07 PECDAN 

Redes, conexões e 

Fundamentos da 

Dança 

André Meyer 2ª feira 14h às 

17h 

11/03 08/07 Sala 233 

Estudos da 

Performance 

Sérgio Andrade 6ª feira 14h às 

17h 

15/03 12/07 Sala 233 

Dança, Educação e 

Sociedade 

Isabela Buarque e 

Lara Seidler 

5ª feira 14h às 

17h 

14/03 11/07 Sala 3 

(piscina) 

Tópicos Especiais I Silvia Soter e 

Isabelle Launay 

(Universidade Paris 8) 

4ª feira 14h às 

17h 

*calendá

rio 

especial 

*calendá

rio 

especial 

Centro 

Coreográfico 

da Cidade do 

Rio de 

Janeiro 

 

Calendário de atividades da Disciplina Tópicos Especiais I: 

1 10 de abril  14h às 17h  

2 17 de abril  14h às 17h 

3 24 de abril  14h às 17h 

4 15 de maio  14h às 17h 

5 22 de maio  14h às 17h 

6 27 de maio 10h às 13h e 14h às 17h 

7 28 de maio 10h às 13h e 14h às 17h 

8 29 de maio 10h às 13h e 14h às 17h 

9 20 de maio 10h às 13h e 14h às 17h 

10 31 de maio 9h às 12h e 13h às 16h 

 

Resumo da Disciplina Tópicos Especiais I: “Dança e poder de agir” 

Oferecida em horário especial pelas professoras Isabelle Launay (Paris 8) e Silvia Soter (PPGDan) 

 

Este curso se dedica a reflexão sobre os efeitos das normas estéticas e sociais na dança e aos meios pelos quais 

os artistas buscam reencontrar o poder de agir, pela perspectiva de Clot (2010). Abordaremos representações 

socialmente rejeitadas, qualificadas como atípicas ou à margem ou ainda invisibilizadas porque não 

correspondem aos cânones corporais de uma dança contemporânea dominante, ou porque encontram-se 

marginalizadas socialmente, ou pelas duas razões. Analisaremos obras de artistas que desenvolvem o poder de 

agir na cena coreográfica e para além dela, no contexto francês e brasileiro. 

  


