
PORTIFÓLIO 
INSTITUCIONAL



MISSÃO
Formar dançarinos com excelência técnica e 
vivência na dança.

Apresentar a dança como alternativa saudável de 
entretenimento, diversão e qualidade de vida.

Contribuir ativamente para a difusão da arte e 
dança no DF.



VISÃO
Ser um instituto de dança de referência no DF.

Proporcionar as melhores instalações.

Ter no quadro de professores os melhores  
profissionais de cada estética.

Ser lembrado por alunos e parceiros como um 
local de desenvolvimento e criação artística, 
estudo e desenvolvimento técnico.



OBJETIVOS
Transformar o indivíduo e o mundo a sua volta 
tendo como base valores éticos,  morais e de 
disciplina.

Entender as necessidades de cada um e usá-
las como impulsionador de uma mudança 
ainda maior pela arte.



VALORES
Ética e transparência na relação com alunos 
e parceiros, difusão de conhecimentos como 
instrumento de transformação, respeito 
e valorização do artista, honestidade, 
afetividade e competência.



ESTRUTURA
5 salas de aula, 1 sala multiuso & vestiários.

Todas as salas climatizadas, sonorizadas e 
espelhadas.

Ampla recepção, sala de estar e lanchonete.



ESPETÁCULOS
• BATUQUE
• REPERCUSSÃO
• IN-PULSO
• INSIGHT
• RAÍZES
• GEOMETRIA
• GEOMETRIA BRASILEIRA
• ENTRE ASAS E EIXOS
• STAM 
• ALMA
• TEMPOS DE VANGUARDA
• MERAKI
• BAILE E FESTA SO GOOD
• MOSTRA COREOGRÁFICA DO PROJETO UP
• PARTITURAS CORPORAIS



EVENTOS 
• CAINDO NA FOLIA – CARNAVAL NO CONJUNTO NACIONAL

• 50 ANOS DE BRASÍLIA

• ARTE SOLIDÁRIA NO HAITI

• CARA E CULTURA NEGRA

• CHEGADA DO PAPAI NOEL NO PARKSHOPING

• PARA TODAS AS TRIBOS

• SEMANA DO SAPATEADOR

• TAP IN RIO-BRASILIA

• 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

• SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DANÇA



PROJETO UP
Dança inclusiva para deficientes físicos e 
intelectuais.

Alunos especiais inseridos em turmas 
regulares ou aulas particulares com 
professores treinados. a inclusão também 
acontece nos espaços comuns da academia, no 
convívio com outros alunos.

Todos participam de espetáculo mostra 
coreográfica do Projeto UP ao fim de cada 
semestre.



PARCEIROS
GRUPO AZZO DANÇA 
CONTEMPORÂNEO
DIREÇÃO JANA MARQUES

TAP COMPANHIA DE SAPATEADO 
SAPATEADO
DIREÇÃO JULIANA CASTRO

TRIBO CIA DE DANÇA 
DIREÇÃO WESLEY MESSIAS

FOCO CIA DE DANÇA 
DIREÇÃO RENATO FERNANDES

JULIANA CASTRO COMPANHIA DE DANÇA 
DIREÇÃO JULIANA CASTRO



EM 2015 NASCE A 

OBJETIVOS
Germinar uma companhia de dança que represente a 
diversidade e a inovação existente dentro do IJC, sem 
medo de ousar,  demonstrando técnica e inquietação com 
um corpo que se move e se expressa através de diferentes 
estéticas.

Representar o IJC em eventos nacionais.

Participar de mostras competitivas. 



JULIANA CASTRO
• SAPATEADORA 

• COREÓGRAFA

• EDUCADORA FÍSICA

• PÓS-GRADUADA EM DESPORTO ADAPTADO

• DIRETORA ARTÍSTICA DO IJC



W3 508 SUL
WWW.JULIANACASTRO.COM.BR


