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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
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PROJETO DE EXTENSÃO GRUPO ANDORA 

DANÇAS POPULARES 
 

 

 

ABERTURA PARA NOVAS E NOVOS INTEGRANTES 

HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDANTES DOS CURSOS NOTURNOS 

http://andoraufes.com/
https://www.facebook.com/ciadedancaandora


QUEM SOMOS NÓS? 

O Projeto de Extensão Grupo ANDORA é uma atividade criada registrada 
na PROEX (Pró-Reitoria de Extensão) desde 2008, para aprofundar e 
qualificar a formação de professores e profissionais da DANÇA. Ao longo 
do tempo acentuou seus estudos e experiências no campo da Cultura 
Popular e produziu um braço ilustrativo como resultado: a Cia de Dança 
ANDORA. Um grupo que representa a UFES, o Espírito Santo e o Brasil em 
festivais nacionais e internacionais em eventos de Danças e Culturas 
Populares. 

O QUE FAZEMOS? 

O Grupo, em suas várias ações de Extensão, realiza as seguintes 
atividades: 

• Mantém um Grupo de DANÇAS POPULARES para ilustrar as várias 
manifestações da Cultura Brasileira; 

• Ministra Oficinas de Cultura Popular, sobretudo de DANÇAS; 
• Estuda os territórios que preservam manifestações da Cultura 

Popular no Estado do Espírito Santo;  
• Realiza visitações às festas em comunidades tradicionais em todo 

Brasil;  
• Produz acervo sobre o assunto em formato digital e físico;  
• Sistematiza materiais didáticos para facilitação do ensino da 

DANÇA; 
• Participa de atividades Culturais em Escolas e outras instituições 

da comunidade externa; 
• Participa todos os anos de Festivais Nacionais e Internacionais de 

Folclore. 

ONDE ESTAMOS? 
 
O Projeto funciona na TOCA DO GOIAMUM, na ala 4, ao lado da sala de 
DANÇA do Centro de Educação Física da UFES. 
 
 
 
 
Para aprender as DANÇAS:  
Segunda e Quarta-Feira, de 17 às 18:00 horas. 
 
 
 
COMO PARTICIPAR? 
 
A cada ano o grupo abre suas portas para novos integrantes para 
aprender seu repertório ou estudar seu acervo de imagens, sons e textos. 
Além de pessoas interessadas em aprender a dançar, o grupo também 
recebe interessados em fotografias, figurinos, alegorias e em aprofundar 
estudos no campo da Cultura Popular.  

compareça às aulas as Segunda e quarta-feira das 17 horas. 

Obs. Você não precisa saber dançar. Aprenda conosco. 

*** A participação no grupo é Certificada pela PROEX com 90 horas por 
semestre. 


