
 
  

 

 
TÉSSERA COMPANHIA DE DANÇA DA UFPR 

Chamada Pública – Teste Seletivo/Audição 2021 
 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, por meio da Coordenadoria de 
Cultura e Téssera Companhia de Dança da UFPR, divulga a abertura da 
Chamada Pública para seleção de integrantes para compor o elenco da 
Téssera Companhia de Dança da UFPR, para o ano de 2021.  
 
1. DO OBJETO  
A Coordenadoria de Cultura da UFPR comunica a abertura das inscrições para 
a seleção de integrantes para compor o elenco do Grupo Artístico: Téssera 
Companhia de Dança da UFPR em 2021, que desenvolverá diariamente, 
segunda a quinta-feira, no período da noite, das 18h30 às 21h00, atividades 
divididas entre aulas de preparação técnica, ensaios para a manutenção de 
repertório e montagem de novas coreografias e, laboratórios de criação e 
composição coreográfica.  
 
2. DO PERÍODO E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO  
2.1. As inscrições para o Teste Seletivo/Audição para ingresso na Téssera 
Companhia de Dança da UFPR devem ser feitas, exclusivamente, pela 
Internet, no período entre 15 de fevereiro a 15 de março de 2021; 
 
2.2. Para efetuar a inscrição para o Teste Seletivo/Audição para ingresso na 
Téssera Companhia de Dança da UFPR, o(a) candidato(a) deverá realizar os 
seguintes procedimentos:  
a) Ler o presente Edital, para conhecimento e ciência de todas as etapas e 
regras do processo e/ou elucidar eventuais dúvidas quanto aos critérios de 
avaliação;  
b) Preencher todas as informações solicitadas na ficha de inscrição - 
https://forms.gle/6t4c1PcCQY65g3Fs5; 
d) Disponibilizar link válido - vídeo gravado de apresentação artística; 
 
2.3. Somente serão aceitas inscrições de candidatos(as) com idade igual ou 
superior a 18 anos; 
 
2.4. Somente serão aceitas inscrições de candidatos(as) com experiência em 
dança – qualquer técnica ou estilo - em nível intermediário ou avançado;  
 
2.5. Somente serão aceitas inscrições de candidatos(as) que residam em 
Curitiba/PR - Brasil e/ou região metropolitana;  
 
2.6. Somente serão aceitas inscrições de candidatos(as) que possuam 
disponibilidade de recursos técnicos - celular, computador, internet - para o 
acompanhamento das atividades, tendo em vista que serão realizadas 
remotamente enquanto durar o período de isolamento social imposto pela 
pandemia da COVID-19; 
 

https://forms.gle/6t4c1PcCQY65g3Fs5


 
  

 

2.7. Os(as) interessados(as) deverão ter disponibilidade para ensaios semanais 
noturnos a partir de 22 de março de 2021, de segunda a quinta-feira, das 
18h30 às 21h. 
 
Observação: Ao inscrever-se, o(a) candidato(a) aceita, de forma total, ampla e 
irrestrita, as condições contidas neste Edital. 
 
3. DA SELEÇÃO  
3.1. Os(as) integrantes da Téssera Companhia de Dança da UFPR/2021 serão 
selecionados(as) mediante Teste Seletivo/Audição que consiste em:  
a) Preenchimento completo e correto da ficha de inscrição e; 
b) Apresentação artística (vídeo gravado – link válido); 
 
3.2. O vídeo deverá obedecer aos seguintes procedimentos:  
a) Apresentação de um trabalho coreográfico solo, autoral, de no máximo 3 
minutos. O vídeo deverá ser gravado em tomada única, sem edições, na 
abordagem de dança (técnica e/ou estilo) escolhida pelo(a) candidato(a);  
b) O(A) candidato(a) deverá trajar roupas neutras, adequadas à prática da 
dança, pés descalços e cabelos presos. É obrigatório o uso de música, sendo 
de inteira responsabilidade do(a) candidato(a). É proibido o uso de objetos de 
cena; 
c) O(A) candidato(a) deverá dizer no início da gravação (no máximo 30 
segundos), seu nome completo, idade e tema/conceito da apresentação 
artística, como condição indispensável para validação do vídeo enviado;  
c) O vídeo gravado do trabalho coreográfico deverá ser disponibilizado por 
meio de link válido, exclusivamente, por meio de “vídeo não listado” no 
Youtube, encaminhado por meio da ficha de inscrição até às 23h59min (horário 
de Brasília) do dia 15 de março de 2021; 
 
3.3. Serão selecionados(as) até 25 candidatos(as) para compor o elenco da 
Téssera Companhia de Dança da UFPR/2021; 
 
3.4. A Banca de Avaliação, na etapa 1 (eliminatória) será composta pela equipe 
da Téssera Companhia de Dança da UFPR e profissionais da área da dança 
e/ou artes cênicas. 
 
Observação: É de responsabilidade integral do(a) candidato(a) providenciar 
upload, hospedagem e disponibilidade do link válido para o seu vídeo. O não 
envio, envio fora do prazo, fora do formato requerido e/ou envio de link inválido 
resultará em desclassificação do(a) candidato(a). 
Em hipótese alguma, será concedida nova oportunidade para o envio dos 
materiais solicitados, devendo o(a) candidato(a) cumprir rigorosamente o prazo 
especificado neste Edital. 
 
Os vídeos enviados serão visualizados estritamente pela Banca de Avaliação e em 
hipótese alguma, serão divulgados para terceiros. 

 
 
 
 



 
  

 

 
4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
4.1. Análise da disponibilidade do(a) candidato(a) para estar presente nas 
aulas e ensaios diários (segunda a quinta-feira) da Companhia no período da 
noite (das 18h30 às 21h00);  
 
4.2. Análise de currículo. No ato da inscrição (período entre 15 de fevereiro e 
15 de março de 2021) os(as) candidatos(as) preencherão seus dados em um 
formulário on-line detalhado e descreverão de forma resumida sua trajetória na 
dança;  
 
4.3. Análise de apresentação artística (vídeo gravado); 
4.3.1. Os(As) candidatos(as) serão avaliados(as) segundo os aspectos 
técnicos:  
a) Alinhamento corporal;  
b) Flexibilidade articular;  
c) Elasticidade muscular;  
d) Coordenação motora;  
e) Consciência corporal.  
  
4.3.2. Os(As) candidatos(as) serão avaliados(as) segundo os aspectos 
artísticos:  
a) Performance artística – potencial artístico;  
b) Compreensão e demonstração de qualidades e intenções coerentes com a 
abordagem escolhida na execução dos movimentos;  
c) Expressividade adequada à ideia e abordagem escolhida na composição 
coreográfica;  
d) Musicalidade na execução da composição coreográfica.  
 
4.4. A avaliação dos(as) candidatos(as) não será mensurada mediante nota ou 
grau e sim mediante conceitos de ‘APTO(A)’ e/ou ‘NÃO APTO(A)’. 
 
5. DO RESULTADO DA SELEÇÃO  
5.1. O resultado do Teste Seletivo/Audição estará disponível no site da Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura/Grupos Artísticos, até o dia 19 de março de 
2021 - http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/grupos_artisticos.html 
 
Observação: os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Teste Seletivo/Audição – 
etapa 1 (eliminatória), serão submetidos a nova avaliação – etapa 2 
(classificatória), no decorrer das atividades/rotina da Companhia para 
(eventual) distribuição das Bolsas Cultura/2021.  
 
Bolsa Cultura: A participação na Téssera Companhia de Dança da UFPR é voluntária 
e não-remunerada. No entanto, a Universidade Federal do Paraná poderá oferecer 
Bolsas Cultura/2021, para número limitado de integrantes a título de auxílio de custo e 
incentivo de formação para os(as) artistas selecionados(as). 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
6.1. A inscrição para participação desta chamada pública expressa a aceitação, 
de forma irrestrita, às regras nela estabelecidas;  

http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/grupos_artisticos.html


 
  

 

 
6.2. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos somente pelo endereço 
eletrônico: tessera@ufpr.br; 
 
6.3. Em hipótese alguma haverá cobrança de Taxa de Inscrição para o Teste 
Seletivo/Audição para ingresso na Téssera Companhia de Dança da UFPR; 
 
6.4. Em hipótese alguma haverá revisão de avaliação e/ou será admitido 
recurso quanto às regras estabelecidas neste edital, critérios de avaliação e 
classificação dos(as) candidatos(as); 
 
6.5. Durante o período de isolamento social imposto pela pandemia da COVID-
19, as atividades da Téssera Companhia de Dança da UFPR serão realizadas 
remotamente - em formato on-line; 
 
6.6. Em caso de retorno às atividades presenciais, a direção da Téssera 
Companhia de Dança da UFPR, acompanhará as determinações da 
UFPR/PROEC/COC nas medidas de prevenção e combate à COVID-19. 
 
 
Casos omissos serão decididos pela equipe da Téssera Companhia de Dança 
da UFPR. 
 
 
 
 

Curitiba, 15 de fevereiro de 2021 
 
 
 
 
 
 

Rafael Pacheco 
Diretor da Téssera Companhia de Dança da UFPR 

 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arantes Reis 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFPR 

 
 
 
 
 

 
 


