11ª JORNADA DE DANÇA DA BAHIA
CONVOCATÓRIA PARA O 7º FÓRUM DE EDUCADORES DE DANÇA
1. OBJETO
Seleção de professores de Dança para participar do 7º FÓRUM DE EDUCADORES DE DANÇA,
entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019, no Teatro Castro Alves e no Goethe-Institut, em
Salvador, Bahia, dentro da programação da 11ª JORNADA DE DANÇA DA BAHIA. O FÓRUM é
destinado a atividades de investigação, criação, qualificação e aperfeiçoamento profissional. É
um espaço com vocação à pesquisa de linguagem, à investigação do movimento, às práticas
corporais, à troca de informações, à transmissão de saberes, à disseminação do conhecimento,
ao trabalho em rede, à criação e à inovação.
2. PRÉ-REQUISITOS
Inscrições abertas a proponentes
professores/educadores de dança.
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3. INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser submetidas até o dia 30 de setembro de 2019, por meio de
preenchimento de formulário disponível no site www.jornadadedanca.com.br.
4. SELEÇÃO
A seleção contemplará até 60 (sessenta) professores de dança de todo território nacional.
Dentre os selecionados, serão contemplados 14 (quatorze) residentes do interior da Bahia que
receberão como ajuda de custo a hospedagem, de 13 a 18 de novembro (5 diárias), no Pouso
das Artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), casa no Pelourinho (veja em
https://www.youtube.com/watch?v=lHboYlckBqc).
As propostas serão avaliadas por uma curadoria composta por 3 (três) integrantes.
5. CONDIÇÕES
Os selecionados deverão se comprometer a participar da totalidade de uma programação
gratuita de oficinas, bate-papos e espetáculos entre os dias 14 e 17 de novembro de 2019, no
Teatro Castro Alves e no Goethe-Institut, em Salvador, Bahia.
Os selecionados arcarão com todas as suas despesas de translado, hospedagem, alimentação e
transporte interno na cidade de Salvador durante os dias do projeto
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CRITÉRIOS DA SELEÇÃO
Adequação ao perfil do Fórum de Educadores de Dança;
Análise do currículo do professor de dança.
Serão principalmente contemplados participantes de edições anteriores que responderam aos
questionários de avaliação enviados pela Jornada de Dança da Bahia.

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado será divulgado no site e nas redes sociais da JORNADA DE DANÇA DA BAHIA e
comunicado através dos e-mails dos selecionados, até o dia 5 de outubro de 2019.
9. TERMO DE COMPROMISSO
Após divulgação do resultado, os selecionados deverão confirmar sua participação através do
preenchimento, assinatura e envio do termo de compromisso, até o dia 19 de outubro de 2019,
para o e-mail jornadadedanca@gmail.com. Após esta data, os suplentes serão convocados.

