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DANÇA DO VENTRE

Nível iniciante

Qualidade de vida
Bem-estar físico e mental 
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10 - Considerações Finais:

- Esta inscrição destina-se somente para as aulas práticas 

e teóricas referentes ao Módulo 1: 

Introdução aos movimentos básicos da Dança do Ventre.

INSCRIÇÕES ABERTAS.

AGRADECEMOS DESDE JÁ A COMPREENÇÃO DE 

TODOS OS PARTICIPANTES E ESPERAMOS TER 

ESCLARECIDO TODAS AS DÚVIDAS.

MAIS ESCLARECIMENTOS, FAVOR ENTRAR EM 

CONTATO:

PROCCE-UFOPA : (93) 2101-6528 

e-mail: cultura@ufopa.edu.br

 UEPA: (93)3512-8000

Flávia Dolunay: (93) 99133-0840 / (93) 99117-7923 

e-mail: dolunay_dancer@yahoo.com.br

Blog: http://mais1001noites.blogspot.com.br



5 - Quem pode participar:

- Pessoas que estejam com boa saúde, aptidão 

física e busca aprendizado em dança do ventre.

6 - Vagas:

- Para que todos os inscritos tenham um bom 

aproveitamento das aulas, serão disponibilizadas 

30 vagas.

7 - Duração das aulas:

- As aulas ocorrerão 2 vezes por semana.

- Aulas com 1 hora de duração. 

8 - Dias e Horários:

- Dias da semana: Terças-feiras e quintas-feiras.

- Horário: das 19:30 ás 20:30 horas. 

9 - Local das aulas:

- UEPA , Sala de Dança 

Endereço:   Av. Plácido de Castro, nº1339 - 

Aparecida.

2 - Dança do Ventre:

- A dança do ventre ou raks al shark (dança do oriente) é uma 

das danças mais evidentes da cultura do Oriente Médio e 

também umas das danças mais antigas do mundo. Acredita-se 

que o fato do surgimento da dança do ventre no Brasil esteja 

vinculado à imigração de libaneses e sírios no final do século 

XIX.  Hoje em dia o Brasil é considerado um dos países 

ocidentais com o maior número de praticantes no mundo. A 

dança do ventre tem caráter artístico e profissional, com 

grandes escolas de danças orientais, encontros internacionais e 

dançarinas de destaques no cenário internacional.

- A dança do ventre é uma arte milenar de intenso 

condicionamento físico, que tonifica e modela o corpo 

feminino e traz inúmeros benefícios para as suas praticantes .

FLÁVIA DOLUNAY

- Formada em Engenharia Química pela UFPA , ingressou da 

dança do ventre em 2005, na Cia. de Dança Marina Benarrós 

onde posteriormente passou a ministrar aulas e em 2009 

continuou seus estudos no Studio de Danças Claudianne 

Pollack. Com vários cursos de aperfeiçoamento em Belém e 

São Paulo e participação em Espetáculos de danças em Belém 

e Santarém. Atualmente ministra aulas e oficinas de Dança do 

Ventre, recentemente através do Plano de Cultura da UFOPA, 

coordena o projeto: “Dança do Ventre para qualidade de vida 

1- Apresentação:

- Projeto selecionado para compor o plano de Cultura da 

UFOPA (2015-2017) através da Pró-Reitoria de Cultura, 

comunidade e Extensão - PROCCE, faz parte do Programa 

MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES, do Ministério da 

Cultura.

- Este projeto tem como objetivo, resgatar a feminilidade, 

trazer a educação corporal e saúde física e mental de 

servidoras, discentes e pessoas da comunidade.

- Destinado a pessoas que procuram qualidade de vida através 

de atividade física e busca de conhecimento sobre a dança 

oriental árabe.

- As aulas serão ministradas pela instrutora e bailarina Flávia 

Dolunay, com aulas teóricas e práticas de dança do ventre.

- O curso está dividido em 4 módulos:

* Módulo 1 - Introdução aos movimentos básicos de dança do       

ventre.

* Módulo 2 - Técnicas de quadril.

* Módulo 3 - Dança com véu.

* Módulo 4 - Construção do solo de percussão.

3 - Benefícios da Dança do Ventre:

- Benefício Corporal: propicia queimar muitas calorias, 

auxiliando no processo de emagrecimento, tonifica e enrijece a 

musculatura do abdômen, pernas, braços, costas e glúteo; 

trabalha as articulações, melhorando seu condicionamento; 

proporciona a reeducação postural; aumenta a flexibilidade e 

resistência física; desenvolve a coordenação motora e melhora 

o eixo de equilíbrio; combatendo as cólicas, tensão pré-

menstrual e prisão de ventre; corige a postura diminuindo 

dores na coluna, recupera lentamente a elasticidade muscular e 

a resistência física.

- Benefício Estético: o praticante de dança do ventre 

aprende a ter um cuidado mais delicado com o próprio corpo; 

cria um estimulo para dietas saudáveis, no sentido de 

potencializar seu visual; entenda-se isso, por criar uma 

disciplina nos hábitos alimentares; desenvolve a capacidade de 

ressaltar seus pontos interessantes e atenuar os menos 

favorecidos, trazendo um bem estar com o próprio corpo;

- Benefício Psicológico: Desenvolvimento da 

autoestima,  aflora a feminilidade ,  desenvolve a agilidade 

mental, concentração e atenção tanto na música quanto nos 

movimentos; estimula a criatividade;  trabalha a percepção 

sensorial, a redução da timidez ; alivia o stress do dia-a-dia 

através do contato de grupo , o que desenvolve a capacidade 

de sublimar os desafios.

4 - Inscrições: 

Módulo 1 - Introdução aos Movimentos Básicos 

da Dança do Ventre

- Período de a .01/03/2016 14/03/2016 

- Locais de inscrição: 

UFOPA - Campus Amazônia, Diretoria de Cultura, 

sala 528, 5º andar, av. Mendonça Furtado, nº 2946.

Fone: (93)2101-6528 ,e-mail: cultura@ufopa.edu.br

UEPA - Santarém , Secretária Administrativa, 
Av. Plácido de Castro, nº1339 – Aparecida. 
Fone (93) 3512-8000 
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