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RESOLUÇÃO Nº 003 DE 30 DE JANEIRO DE 2018 

 

Aprova a criação do Curso de Pós-

Graduação em Dança, em nível de 

Especialização, do Centro Universitário 

de Adamantina. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em sessão de 30 de janeiro de 2018 e no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento 

Geral da Instituição,  

RESOLVE: 

Art.1º - Aprovar a criação do Curso de Pós-Graduação em Dança, em nível de 

Especialização, conforme o Parecer CEPE nº 002/2018 integrante desta 

Resolução. 

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 30 de janeiro de 2018 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

Reitor 

 Presidente do Conselho Universitário  
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Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 
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Consª Profa. Dra. Ieda Cristina Borges 

Consº Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira 

Consª Profa. Ms. Regina Eufrasia do Nascimento Ruete 
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CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

I.  RELATÓRIO 

I.1. HISTÓRICO  

O Reitor do Centro Universitário de Adamantina encaminha para a aprovação deste 

Conselho,  o Projeto Pedagógico do Curso de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em 

DANÇA , nos termos do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação da IES, em conformidade 

com a Deliberação CEE nº 108/2011, Artigo 4º, que dispõe sobre oferecimento, aprovação e 

validade dos Cursos de Especialização. 

O Projeto foi protocolizado em 26 de novembro de 2017, portanto dentro do prazo 

estabelecido no Artigo 8º do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do Centro 

Universitário de Adamantina, que é de 90 (noventa) dias da data prevista para o início do Curso. 

I.2. APRECIAÇÃO  

I.2.1. Justificativa 

A dança pode ser estudada por três óticas básicas, enquanto atividade física, enquanto 

manifestação cultural e enquanto manifestação artística. É importante ressaltar que um não 
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exclui o outro, e sim, se complementam. Mas é possível diferenciar a essência, sua forma de 

praticar, ensinar e difundir em cada um desses três espectros. 

Optou-se pelo nomear o curso no singular por compreender que a apesar de serem 

diferentes modalidades e conhecimentos, modos e ritmos as danças todas fazem parte de um 

grande conjunto que se chama dança. Independente das variações e diferenças que existam nas 

suas diversas possibilidades. 

Uma das frequentes reclamações dos alunos em diferentes setores inclusive o educacional, é 

a ausência ou o pouco trabalho que é desenvolvido com dança, segundo alguns autores a maior 

dificuldade está na carência de formação e preparo para trabalhar com dança por parte dos 

profissionais que poderiam/deveriam trabalhar com esses conteúdos. 

Assim o presente curso, visa amenizar essa problemática que aflige principalmente locais 

mais afastados dos grandes centros (onde há menor oferta e profissionais qualificados para 

trabalhar com dança) e carecem tanto de cursos pois necessitam também de profissionais hábeis 

a trabalhar com dança. 

Apesar dança ser um dos cinco conteúdos clássicos da educação física, juntamente com a 

ginástica, os esportes, o circo, as lutas e a já mencionada dança. E ser previsão de conteúdo 

tanto pela  LDB  (BRASIL,  1996)  quanto  pelas  Diretrizes  Curriculares,  esse  conteúdo 

raramente é trabalhado da forma como é sugerido. 

Um dos fatores para isto, é o sentimento de despreparo que muitos professores sentem 

ao se formar nos cursos de licenciatura. (ANDRÉ, 1999). Devido à vasta gama de conteúdos 

que são abordados na graduação não existe um aprofundamento em dança. Sendo necessário 

uma formação complementar seja a nível de extensão, especialização, demais pós graduações ou 

até mesmo inserindo e participando de projetos e academias e escolas de dança. 

É importante ressaltar que o aspecto  formativo  não  se encerra  em  si  mesmo,  mas,  

está relacionado com práxis dos docentes no âmbito acadêmico, social e político. (ANDRÉ, 

1999). Inclusive  pela  busca  da  formação  continuada  como  processo  essencial  na  

qualificação docente. 

Rosemberg (2000) em seus estudos observou que as políticas facilitadores de ingresso na pós 

graduação, estimulavam e auxiliavam os alunos a buscarem a formação continuada. Cabendo às 

instituições de ensino traçar políticas para atender a esta demanda. 
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Alguns autores têm estudado a formação continuada sob diferentes aspectos (PRETTO, 

2010; PRIGOL, 2014; KUROSHIMA, 2016), mas, observa-se ainda a carência de cursos de 

pós-graduação e vislumbre da importância da formação continuada. 

Observando todo o exposto foi elaborada a presente proposta de curso de pós-graduação 

nível de especialização em dança. 

 

I.2.2. Objetivos do Curso  

Objetivo Geral 

Fundamentado em referenciais clássicos e atuais, o curso de especialização em dança tem 

como objetivo propagar diferentes modalidades de dança, formando novos difusores a nível de 

especialista para atuarem nos diferentes setores do mercado de trabalho com embasamento 

teórico-prático aprofundado e oferecendo conhecimentos que forneçam segurança para os 

profissionais trabalharem com dança. 

     Objetivos Específicos 

Ao final do curso, o aluno terá capacidade de: 

● Introduzir e aprofundar os conhecimentos em diferentes modalidades dança; 

● Compreender a abrangência da dança sob as perspectivas da educação física, das 

manifestações artísticas e das manifestações culturais; 

● Desenvolver projetos com os alunos (para escrita do Trabalho de Conclusão de Curso) 

em diferentes campos para incentivar o estudo e a prática dança; 

● Elaborar artigos acadêmicos e publicá-los produzindo conhecimento científico e 

contribuindo para desenvolver a dança. 

 

I.2.3. Corpo docente com a respectiva titulação, disciplina e carga horária  

Docente Titulação Disciplina CH 
Módulo I – Modalidades de Dança 

1. Emanuel Carvalho Graduação em Pedagogia, Licenciatura 
plena em Letras, MESTRE em Educação 
– fls16 

Fundamentos Básicos de 
Políticas Públicas 

16 

2. Carla Salvagni 

Graduação em Educação Física, 
ESPECIALISTA  em Fisiologia de 
Exercício – fls 15 

Dança Clássica 24 
 
Dança Esportiva 

24 

 24 
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Danças Latinas 

3. Joselene Carvalho 
Graduação em Licenciatura Plena em 
Educação Física, MESTRE em 
Psicologia e Saúde – fls 14,15 

Dança de Salão 24 
 
Composição Coreográfica 

24 

4. Gabriela G. Toloi Cardoso Graduação em Educação Física, 
DOUTORA  em Educação na área de 
Educação Especial – fls 18 

Dança Adaptada 24 

5. Carlos Barbosa Graduado em Licenciatura em Educação 
Física, MESTRE em Fisiologia do 
Exercício – fls 17 

Condicionamento e Treino 
Físico para Dança: da 
Teoria a Prática 

24 

Total Módulo I  184 

Módulo II – Aspectos Físicos e Psicológicos Relacionados à Dança 
6. Fúlvia Veronez Graduação em Psicologia, DOUTORA  

em Ciências da Reabilitação – fls 18 
Psicologia e Inclusão 
Social 

24 

7. Joselene Carvalho 
Graduação em Licenciatura Plena em 
Educação Física, MESTRE em 
Psicologia e Saúde – fls 16, 17 

Fundamentos de Dança e 
Percepção Corporal 

24 

8. Andressa Ugaya 
Graduada, Mestre e DOUTORA em 
Educação Física – fls  15 

Danças Folclóricas e 
Populares 

24 

 
Danças Circulares 

24 

 
Dança Afro-Brasileiras 

24 

9. Emanuel Carvalho  
Graduação em Pedagogia, Licenciatura 
plena em Letras, MESTRE em Educação 
– fls 16 

Introdução a Pesquisa 32 
 
Seminários e TCC 

32 

Total Módulo II  184 

Total do Curso 368 
 

Observações quanto ao corpo docente:  

● O corpo docente é constituído de 07 professores, dentre estes 03 são portadores 

do título de Doutor, 03 portadores do título de Mestre e 01 portador do título de 

Especialista. Atendendo ao disposto no Artigo 15, parágrafo 1º do Regimento 

dos Cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário, e ao disposto no 

parágrafo 2º, Artigo 4º, da Deliberação CEE nº 108/11, que permite a docência 

de Especialistas desde que não ultrapasse 1/3 (um terço) do total de docentes 

indicados, comprovando a experiência e qualificação na área pretendida.  

● O corpo docente é constituído por 42,86% de professores visitantes e 57,14% de 

professores da casa. Atendendo ao disposto no Artigo 16, parágrafo 1º do 

Regimento dos Cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário, que dispõe 
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que o número de docentes externos ao Centro Universitário de Adamantina não 

poderá ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) em relação ao total de 

docentes do curso; 

● Os links dos Currículos Lattes dos docentes que irão ministrar aula no Curso, 

em pauta, constam no projeto enviado.  

● A responsável pelo Curso será a Profa. Joselene Maria Mangueira Carvalho,  

professora efetiva do Centro Universitário de Adamantina, graduada em 

Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP e possui mestrado em Psicologia e Saúde pela 

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP. Atendendo ao 

disposto no Artigo 11, parágrafo único do Regulamento dos Cursos de Pós-

Graduação do Centro Universitário, que diz que cada curso de Pós-Graduação 

lato sensu terá um coordenador, que deve ser docente com cargo efetivo na 

carreira de magistério do Centro Universitário de Adamantina e que o cargo 

será exercido por docente com formação e comprovada experiência na área 

específica do curso, com título mínimo de mestre. 

● O curso apresenta carga horária de 368 horas, com duração de 18 meses e está 

dividido em módulos de no mínimo 180 horas. Atendendo ao disposto no 

Artigo 5º, parágrafo 1º do Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação do 

Centro Universitário, que diz que os cursos de Pós-Graduação lato sensu 

deverão ter carga horária mínima de 360(trezentas e sessenta) horas, 

distribuídas em módulos, com duração máxima de 2 (dois) anos, a partir da 

matrícula no primeiro módulo, incluindo neste prazo a apresentação do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Os módulos terão carga horária 

mínima de 180 (cento e oitenta) horas, podendo ser emitido certificado de curso 

de Aperfeiçoamento aos concluintes de cada módulo. 

● As ementas das disciplinas e respectivas bibliografias, básica e complementar, 

constam nos autos do processo avaliado. 
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I.2.4. Horário de Funcionamento, Vagas e Público Alvo 
O Curso funcionará em aulas semanais, aos sábados (das 08:00 às 12:00 e das 13:00 

às 17:00). 

Serão oferecidas 30 vagas. 

Público Alvo: Profissionais, com nível superior, que atuem ou pretendam atuar nas 

áreas de Dança e, em especial, os profissionais das áreas de Educação Física, Dança, Artes, 

Pedagogia, Educação e outros profissionais envolvidos com as questões e áreas afins. 

I.2.5. Critérios de Seleção 

Análise de Currículo. 

 

I.2.6. Frequência e Média para Aprovação  

Nota igual ou superior a 7,0 (sete) em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), nas disciplinas 

dos componentes curriculares e possuir frequência nas disciplinas igual ou superior a 75%. 

I.2.7. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  

O aluno deverá desenvolver a monografia e defendê-la diante de uma banca 

examinadora.  

I.2.8. Requisitos para obtenção do Certificado de Conclusão  

A Certificação do Curso ocorrerá mediante a aprovação nas disciplinas componentes da 

estrutura curricular; a participação nas supervisões das intervenções profissionais; e o 

desenvolvimento e a conclusão do trabalho de conclusão de curso ou monografia. 

II.  CONCLUSÃO  

APROVA-SE a criação do curso de especialização em Dança, com fundamento no 

Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação do Centro Universitário de Adamantina, em 

conformidade com a Deliberação CEE nº 108/2011, Artigo 4º, que dispõe sobre oferecimento, 

aprovação e validade dos Cursos de Especialização. 
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   Adamantina, 22 de janeiro de 2018 

 

 

Consº Profa. Dra. Ieda Cristina Borges 

Consº Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira 

Consª Profa. Ms. Regina Eufrasia do Nascimento Ruete 

 

 

 


