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Presidente da ASMUNSAR (entidade parceira) 

 
 

EDSON GILMAR VOIGT 
Professor de Danças Tradicionais 

MTG – PR 03011495 
 
 

LUANA CAMILA BRESOLIN 
Chefe de Unidade de Artes Cênicas, Visuais e Musicais e suporte técnico 

 
 

IVANETE ILIANE FISCHER DILKIN 
Responsável pela Zeladoria do Teatro Municipal Gustavo Fischer e suporte técnico 
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Rádio Comunitária Santa Rosa FM 105,9 

Associação dos Servidores Municipais - ASMUNSAR 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Qualidade de Vida (QV) vem sendo muito discutida nos últimos tempos, 

dando uma ênfase maior nesses últimos dois anos, durante e pós a pandemia do 

COVID-19. Neste contexto, existe uma grande preocupação com a saúde física e 

mental das pessoas, bem como, o aumento de problemas de riscos potencializados 

pelos excessos cometidos contra o corpo, em decorrência das constantes mudanças, 

como estresse, má postura, desgaste precoce das articulações, sedentarismo, 

alimentação inadequada, consumo de álcool e outras substâncias que causam a 

aceleração de doenças crônicas não transmissíveis, as quais sabe-se que foram 

agravadas durante a pandemia. A QV foi definida pelo grupo de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial da Saúde como “a percepção do indivíduo de sua posição na 

vida, no contexto de sua cultura no sistema de valores em que vivem em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Portanto, a QV difere de 

pessoa para pessoa, mas o seu conceito geral envolve: estado de saúde, longevidade, 

satisfação no trabalho, condição salarial, lazer, relações familiares, disposição, prazer, 

etc, onde encontra-se inserida no âmbito do bem estar físico, psicológico, social e 

meio ambiente.  

 Nos últimos tempos, a Dança de Salão já vinha tomando um lugar de destaque, 

como uma atividade física, que proporciona bem-estar e melhoria na qualidade de 

vida aos praticantes, independente da faixa etária.  

 Com essa relevância, o Departamento de Cultura de Nova Santa Rosa, 

juntamente com todas as parcerias que possam ser firmadas durante a realização 

desta ação cultural, possibilitará uma promoção de saúde mental, física, bem como 

um passatempo e diversão, além de propiciar conhecimento específico de dança aos 
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participantes com aulas práticas semanais, no período de aproximadamente, 4 

meses. 

 A iniciativa, por meio do Departamento de Cultura, visa ofertar gratuitamente, 

um curso de Dança de Salão, com certificação ao final do curso, e favorecerá o 

desenvolvimento cultural dos alunos que participarão, contribuindo para a 

propagação da cultura de danças tradicionais, aguçando a sensibilidade e o senso 

estético da comunidade como um todo. 

 Assim, o presente projeto oportunizará também, uma apresentação ao final do 

curso, com a participação de todos os alunos, um evento cultural de grande porte, 

possibilitando uma maior disseminação da Cultura do município de Nova Santa Rosa-

PR. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Nova Santa Rosa, tem se destacado no âmbito Cultural. Os projetos culturais 

do Departamento de Cultura são uma referência na região oeste do Paraná, pelos 

inúmeros espetáculos que realizam nas áreas de música, teatro e dança, entre outras. 

Com muita dedicação e trabalho fazem um diferencial na plateia do Teatro Municipal 

Gustavo Fischer, superando as expectativas, apresentando surpresas e inovações, 

provendo a cultura e encantando por onde passam. 

 Devido a isso, busca-se intensificar cada vez mais, ações desenvolvidas pela 

Cultura, bem como, disseminar valores e princípios que norteiam as ações culturais.  

 Pensar em Cultura é valorizar a música, a dança, o canto, o teatro, a 

gastronomia, o artesanato, a museologia, a história, entre outros segmentos, sendo 

assim, ampliar a promoção e a oferta de ações culturais, que valorizem todos os 
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seguimentos culturais, é o principal desafio de investimentos públicos que visem 

tornar a Cultura, um seguimento valoroso e prioritário para a sociedade.  

  

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GERAL 

 Ofertar, proporcionar e resgatar de forma natural e espontânea, as 

manifestações expressivas da cultura por meio da Dança; melhorar a resistência física; 

aumentar a flexibilidade e definição do tônus muscular; adquirir mais consciência 

sobre o próprio corpo; oportunizar aulas práticas de danças de salão, nos ritmos: 

Vaneira, Xote, Bugiu, Valsa, Rancheira, Marchinha, Chamamé, entre outros. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Dispor de ações culturais com ideais e diversidades étnico-culturais; 

✓ Descentralizar e ofertar a cultura em espaços diferenciados; 

✓ Facilitar o acesso da população para participar de uma ação cultural esporádica; 

✓ Ampliar os apreciadores de cultura; 

✓ Oportunizar ações culturais variadas no seguimento de dança; 

✓ Promover mais um diferencial cultural no município; 

✓ Oportunizar dança para adultos, e demais interessados de Nova Santa Rosa; 

✓ Estabelecer parceria com a Asmunsar, Rádios locais entre outros; 

✓ Desenvolver e aprimorar a prática cultural nestes novos espaços diferenciados;  

✓ Resgatar a prática da cultura de danças de salão no município; 

✓ Iniciar um hábito mensal de maior convivência cultural entre as pessoas. 
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METODOLOGIA 

  

 As aulas ocorrerão conforme agenda e planejamento da equipe de realização 

do projeto (Departamento de Cultura), juntamente com o profissional que aplicará a 

Oficina de Dança de Salão, obedecendo a uma agenda municipal pré-elaborada, 

entretanto poderão ocorrer, de maneira esporádica, mais aulas em dias alternados. 

 As aulas ocorrerão na Associação dos Servidores Municipais de Nova Santa 

Rosa-PR, nas quartas-feiras, com início as 20h, no período de Junho a Setembro/2022. 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

  

 O Projeto: Danças de Salão – será amplo, bastante divulgado e democrático, e 

irá atender ao máximo toda a população do município de Nova Santa Rosa: 

✓ Adolescentes, jovens, adultos e idosos interessados em fazer/praticar a 

atividade de Dança de Salão; 

✓ Comunidade e público em geral; 

✓ Apreciadores de cultura; 

 

ORÇAMENTO 

  

  O custei deste projeto será totalmente com recursos oriundos da dotação 

orçamentária do Departamento de Cultura, o qual é responsável pela execução do 

projeto.  
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CRONOGRAMA 

 

 O Projeto: Danças de Salão – acontecerá sempre nas quartas-feiras, 

respeitando a programação da Asmunsar – associação dos servidores municipais de 

Nova Santa Rosa, com ampla divulgação, na página oficial do Departamento de 

Cultura: www.facebook.com/teatromunicipalnsr, bem como no site da Prefeitura do 

Município (www.novasantarosa.pr.gov.br), Rádio Comunitária Santa Rosa FM e 

imprensa local e regional. 

 Serão ensaios/aulas práticas de Danças de Salão, oportunizando uma melhor 

qualidade de vida, para quem pratica, saindo da rotina, através da Dança. 

  

ORGANIZAÇÃO 

 

DIA DIAS HORÁRIO LOCAL 

Junho 08/06, 15/06, 22/06 e 29/06 20H Asmunsar 

Julho 06/07, 13/07, 20/07 e 27/07 20H Asmunsar 

Agosto 03/08, 10/08, 17/08, 24/08 e 31/08 20H Asmunsar 

Setembro 14/09, 21/09, 28/09 20H Asmunsar 

 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 A Avaliação será realizada, por toda a equipe composta pelo Projeto: Danças 

de Salão ao final da realização dos meses de aula, com diálogo, reflexão e análise 

entre os participantes. 

 

http://www.facebook.com/teatromunicipalnsr
http://www.novasantarosa.pr.gov.br/
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REFERÊNCIAS 

 

https://pt.wikipedia.org 

www.google.com.br 

Acervo de Projetos do Departamento de Cultura de Nova Santa Rosa 

 

 

 

Nova Santa Rosa-PR, 5 de maio de 2022. 

 

 

 

 

________________________ 
FABIANO CARLOS CASSIMIRO 

Diretor do Departamento de Cultura 
 Portaria nº 077/2017  
Nova Santa Rosa-PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/
http://www.google.com.br/


9 

 
   

Rua Tuparandi, 761• CEP: 85930-000 • Nova Santa Rosa • PR• Fone/Fax: (45) 3253-1144 – ramais: 471/472 
www.novasantarosa.pr.gov.br• cultura@novasantarosa.pr.gov.br• CNPJ: 77.116.663/0001-09   

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
CURSO DE DANÇA DE SALÃO 

2022 
 
 
 

 

NOME COMPLETO:  ___________________________________________________ 

TELEFONE: __________________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________ 

 
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 
Ao assinar este TERMO DE COMPROMISSO e RESPONSABILIDADE, ME COMPROMETO em participar 
e de TODAS as aulas do Curso de Dança de Salão, promovido pelo Departamento de Cultura de Nova 
Santa Rosa-PR – da presente data até 30 de setembro de 2022.  
O (a) integrante não deverá desistir do CURSO de DANÇA DE SALÃO sem apresentar motivos ao 
Professor. Casa o (a) integrante desista de participar, o Professor deverá ser comunicado 
pessoalmente e/ou virtualmente. A Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa-PR, através do 
Departamento de Cultura, se reserva o direito de solicitar a presença do (a) integrante no curso de 
Dança de Salão, durante a realização no ano de 2022.  
 

Nova Santa Rosa-PR, ______ de _________________ de 2022. 
 

 
______________________  
Assinatura do (a) Integrante 

 

______________________ 
Assinatura Departamento 

de Cultura 

______________________ 
Assinatura do Professor

 

TODAS AS QUARTAS-FEIRAS – AS 20H – NA ASMUNSAR 


