FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
ANTED
Curso

(XXXX)
Análise do Texto Dramático

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Stephan Baumgartel

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Licenciatura em Artes Cênicas

Fase 3
Turma completa
obrigatória
Moodle - ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
30
6
Segunda feira, 13h30 - 15h10

Contato 99979 2487
Contato
Nº Vagas 40
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Acesso à internet via wifi para entrar nas plataformas
moodle, zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Problemas de leitura – entrar no texto. A construção da narrativa e sua
desconstrução. Refrações do espaço e tempo na composição dramática. O diálogo,
o monólogo e as suas variações dramáticas. A personagem e sua estrutura
constitutiva. A ausência de fronteiras no delineamento da personagem. Os contextos
semânticos. A trama e o abandono da intriga dramática. O conflito e a ação, curva e
movimento dramático. Objetividade e subjetividade na composição dramática. A
pragmática teatral. A crença e a descrença na construção do texto dramático.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3.1

OBJETIVO GERAL
Permitir o reconhecimento dos princípios básicos da dramaturgia textual. Instrumentalizar o
aluno para o desenvolvimento de análise do texto dramático e seus constituintes formais.
Permitir-lhe identificar os princípios des-dramatizantes e não-mais-dramáticos dentro da
escrita teatral, com foco nas mudanças realizadas pela escrita brechtiana (peça de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.
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3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Permitir o reconhecimento do texto dramático e suas características frente aos demais
gêneros literários. Conhecer os elementos fundamentais da dramaturgia teatral.
Compreender a relação entre dramaturgia e teatro.

- Estudo dos principais conceitos em dramaturgia: intriga e fábula, ação e conflito, a
personagem e suas formas de fala: diálogo e monólogo. Formas não-figurais da fala. Os dois
sistemas de comunicação teatral. A função cênica e poética das didascálias.

- Conhecer os princípios de construção dramatúrgica das peças didáticas e do teatro épico
brechtiano

- Familiarizar-se com diferentes tipos de interromper e comentar a narrativa dramática (metateatralidade, sobreposição de camadas temporais a fim de criar alegorias históricas, a
fragmentação da peça de aprendizagem, a fragmentação do teatro épico, a fragmentação
simbolista, fragmentações de matrizes não-europeias)

- Familiarizar-se com estudos da relação texto – palco implícita na estrutura do texto teatral.
Familiarizar-se com a interdependência entre dramaturgia, teatralidade, experiência empírica
e concepções (filosóficas) do mundo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- entrega de um dossiê de leitura com respostas a um questionário sobre as peças lidas na
disciplina
- entrega de uma prova escrita com consulta
- entrega de FICHAS de leitura (serão computados no máximo 10 fichas de leitura)
critérios de avaliação das provas são:
- pertinência da argumentação
- coerência e coesão da argumentação
- conhecimento de aspectos formais do texto teatral e do texto teatral dramático
- conhecimento de alguns aspectos formais de desvios possíveis da forma dramático
- capacidade de analisar esses elementos em texto não lidos para os encontros sala de aula
virtual
- capacidade de transferir reflexões obtidas em textos lidos para os encontros telepresenciais
para outros textos
Bibliografia virtual
Vamos ler os seguintes textos (todos disponíveis online em formato pdf ou word)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.

aprendizagem, épico brechtiano) e seus impactos na dramaturgia pós-moderna. Promover o
conhecimento de alguns textos dramáticos e não-dramáticos influentes para a compreensão
da história da escrita teatral sobretudo ocidental.
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BENJAMIN, Walter. “O que é o teatro épico” 1a versão.
PALLOTINI, Renata. Introdução à dramaturgia. São Paulo: Ática, 1988.
SARRAZAC, Jean Pierre. Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo. São Paulo: Cosac
& Naify, 2012. (alguns verbetes apenas)
Textos teatrais:
BÜCHNER. Woyzeck
BRECHT, Bertolt. A decisão.
CHURCHILL, CARYL. Sete Crianças Judias.
GOMES, DIAS. A

invasão

IBSEN, Hendrik. Norma ou a Casa de Bonecas
KOLTES, Bernard-Marie. Na solidão dos campos de algodão
MÜLLER, Heiner. Hamletmáquina.
OLIVEIRA, Jé. Movimento No. 1.
SOYINKA, Woyle. O leão e a jóia.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4

17/05
24/05
31/05
07/06

5

14/06

6
7

21/06
28/06

8

29/06

9

30/06

10

05/07

11

12/07/

12

19/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula – a não ser onde constam as
três atividades assíncronas grifadas em amarelo
Aula panorâmica – significados diversos do termo “drama”
Análise e discussão do texto Dias Gomes – A Invasão
Análise e discussão do texto Ibsen – Nora ou a Casa de bonecas
Análise e discussão do texto David Ball – De trás para frente (o
que é uma narrativa dramática/ o que é um personagem
dramático)
Análise e discussão do texto de Renata Pallotini – Introdução à
Dramaturgia - (aprofundando as questões o que é uma narrativa
dramática/ o que é um personagem dramático)
Análise e discussão do texto de Büchner - Woyzeck
Análise e discussão de um texto contemporâneo que possui
relações formais com o Woyzeck de Büchner
Atenção- atividade assíncrona (em casa) – elaborar um texto
corrido respondendo a perguntas elaboradas pelo professor
sobre os textos lidos até agora – AVALIAÇÃO 1)
Atenção- atividade assíncrona (em casa) – elaborar um texto
corrido respondendo a perguntas elaboradas pelo professor
sobre os textos lidos até agora – AVALIAÇÃO 1)
Entrega das reflexões da avaliação 1 no moodle
Análise e discussão do texto de Brecht. A decisão
Análise e discussão do texto de W. Benjamin – O que é o teatro
épico
Desvios do drama - Análise e discussão do texto de Soyinka – O

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.

Teoria:
BALL, David. Para trás e para frente – um guia para a leitura de peças teatrais. São Paulo:
Perspectiva, 1999.

4

26/07

14

02/08

15
16
17

07/08
09/08
16/08

18

23/08

EXAME

31/08

leão e a joia
Desvios do épico brechtiano – análise e discussão do texto de Jé
Oliveira – Movimento No. 1
Discussão online sobre o “épico” e o “teatro épico” e o “teatro
épico brechtiano” e seus desvios em relação a forma dramática
Entrega da prova com consulta via moodle (avaliação 2)
Análise e discussão do texto Heiner Müller - Hamletmáquina
Análise e discussão do texto de Bernard-Marie Koltés – A solidão
nos campos de algodão
Análise e discussão do texto de Carol Churchyll – Sete Crianças
Judias – comentários finais sobre a ‘crise do personagem
dramático, da trama dramática e do diálogo dramático’ (a partir
dos verbetes no Léxicon de Sarrazac)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
Dramaturgia da Cena

Curso

Licenciatura em Artes Cênicas

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Stephan Baumgartel
Fase 5
obrigatória

Turma X/C

Contato 99979 2487
Contato
Nº Vagas 40

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)
6h

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
36h

36/54/72
30h
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

30h
Não há
Livre
Acesso à internet para acessar moodle e zoom e postar
material na plataforma moodle

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Reflexão teórica associada aos processos de montagem teatral; procedimentos de suporte
ao trabalho de montagem; dramaturgismo do espetáculo teatral.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Refletir sobre os diversos procedimentos de montagem e os desdobramentos da
compreensão de texto (cênico e dramático) e de evento cênico (Performatividade), com
especial enfoque em poéticas da cena e suas leituras que evidenciam a tematização
enfática de dimensões como “contágio”, “fronteira”, “hibridização” e “mutação constante”, em
distanciamento de poéticas “identitárias” de (auto-)fechamento, de “pureza” e “organicidade”
do signo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Discutir a noção de “dramaturgia(s)” no contexto da montagem teatral

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 49IOF8M3.
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- Discutir dramaturgias de atuação “instáveis” a partir de Brecht e Artaud: instabilidades
calculadas e instabilidades em devir
- Discutir poéticas de realidades híbridas, situadas na fronteira entre o ficcional, o vivido
artisticamente, e o factual, o vivido empiricamente
- Criar um espaço interdisciplinar para a construção e o intercâmbio de procedimentos
criativos a partir de aspectos de “poéticas do contágio”
Procedimentos e critérios de Avaliação
- entrega de um dossiê de leitura com respostas a um questionário sobre as peças lidas na
disciplina
- entrega de uma prova escrita com consulta
- entrega de FICHAS de leitura (serão computados no máximo 10 fichas de leitura)
critérios de avaliação das provas são:
- pertinência da argumentação
- coerência e coesão da argumentação
- conhecimento de aspectos formais do texto teatral e do texto teatral dramático
- conhecimento de alguns aspectos formais de desvios possíveis da forma dramático
- capacidade de analisar esses elementos em texto não lidos para os encontros sala de aula
virtual
- capacidade de transferir reflexões obtidas em textos lidos para os encontros telepresenciais
para outros textos

Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2

19/05
26/05

3

02/06

4
5
6

09/06
16/06
23/06

7

30/06

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 49IOF8M3.

- Debater os procedimentos de montagem e seus contextos poéticos históricos: a cena como
texto e como acontecimento; cruzamentos entre texto e acontecimento;

ATIVIDADES
Todas as aulas síncronas (13h30 – 15h), menos as três aulas assíncronas
grifadas em amarelo
Aula panorâmica – diferentes aceitações e significados do termo “dramaturgia
Dramaturgia como prática de encenação 1 – texto
Pavis: “De onde vem a encenação”. Origem e Teoria. In: Pavis, Patrice. A
encenação contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 2011
- Dramaturgia como prática de encenação 2 – texto
DORT, Bernard. “A representação emancipada.” In Sala Preta vol. 13, n. 1, jun 2013
p. 47-55.
Dramaturgia do ator - texto a ser escolhido
Atuar como dramaturgia de afetos – seleções de textos de Artaud e Ferracini
Atuar como dramaturgia de afetos - VIDOR, Heloise. A emoção é o ator - Brecht
Stanislawski, Grotowski. Disponível em:
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/141457310104200203
Atuar como dramaturgia de afetos - Atuação por Estados e a intensidade como

7

07/07

9

12/07

10

13/07

11

14/7

12

21/07

13
14

28/07
04/08

15

11/08

16

14/08

17
18
EXAME

01/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:17, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 49IOF8M3.
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material.” In: Carreira, A. (org.). Atuação por Estados. Uma pesquisa sobre
procedimentos de atuação cênica.
Atuação como jogo entre afetos e sentido - RYNGAERT, Jean-Pierre. “O jogo e o
sentido” in: Ryngaert, Jean-Pierre. “Jogar, representar”. São Paulo: Cosac & Naify,
2009.
Atividade assíncrona! Elaboração de um texto reflexivo sobre dramaturgia do
ator/da atuação a partir de estímulos do professor
Atividade assíncrona! Elaboração de um texto reflexivo sobre dramaturgia do
ator/da atuação a partir de estímulos do professor (avaliação 1) - em grupos
de três/quatro, em forma de cartas entre os membros do grupo
Outras dramaturgias de agentes cênicos: dramaturgia da luz, dramaturgia do
espaço, dramaturgia do figurino, etc.
Dramaturgia cênica de um ativismo artístico - artivismo no Brasil: história,
conceitos, exemplos
Dramaturgia da convivência urbano em resistência - exemplos
Dramaturgia da festa como cena de resistência – por a coletividade
contemporânea em cena
Dramaturgia do corpo social - a dramaturgia de/com corpos marginalizados
[negros, femininos, lgbt+]
Atividade assíncrona! Elaboração de um projeto de artivismo (em papel, via
podcast, via video) que pode ou não ser também executado e registrado
(Avaliação 2)
Dramaturgia de plataformas online - exemplos
Dramaturgia de plataformas online - exemplos
Assíncrona – via moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Nome disciplina

3AGCO1

ESTÁGIO CURRICULAR SUP: TEATRO NA
COM. I

Curso
Professor (a)

Licenciatura em Teatro
Adriana Patrícia dos
Contato:
Santos
drica.teatroepedagogia@gmail.com
Vicente Concílio
viconcilio@gmail.com
--Cont:
Turma
N. Vagas 20
Fase 5ª
TET5-X
TET5-C
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar
materiais e links)
Plataforma ZOOM (link disponibilizado no moodle para aulas
síncronas)
Whatsapp e googledrive – para conversas emergenciais,
organização de grupos e edições de arquivos em grupo

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
(90 - regular)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/ equipamentos/
softwares necessários

Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
27
63
A confirmar
3ª feira das 13h30min às 16h10m
Disciplina Montagem Teatral II
Livre
Acesso a internet, computador e celular para acompanhamento
dos encontros síncronos e atividades assincronas

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A prática de Teatro em comunidades: contato com práticas existentes; estudos de caso.
Perspectiva histórica da área. Objetivos e Métodos.Planejamento e Projeto de estágio.
Sondagem de temas para o desenvolvimento de trabalhos. Estágio supervisionado. Debate de
questões advindas da prática (em conjunto com a professora de Antropologia).
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Leitura e debate de bibliografia pertinente. Aulas síncronas expositivas. Fóruns de discussão:
espaços assíncronos para reflexão e discussão de conteúdos. Mediação pedagógica virtual:
mediação de atividades de aprendizagem. Midiateca: disponibilizada em cada tópico, reúne
materiais obrigatórios e complementares, tais como: textos, vídeos e imagens. Cartografia dos
saberes acerca das modalidades de trabalho com teatro em comunidade, especialmente
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experimentados na disciplina Metodologia de Ensino em Comunidades; Debate de temas
transversais significativos para os campos de estágio; Orientação para o desenvolvimento dos
projetos de estágio; Discussão e orientação dos planos de aula e do desenvolvimento das
atividades nos campos de estágio; Acompanhamento remoto dos campos de estágio [atividade
a ser realizada pelo(a) professor(a)-orientador(a)]
Objetivo
Levar os educandos a perceberem e compreenderem as possibilidades artísticas e pedagógicas
que podem surgir em processos teatrais em comunidades, fomentando o debate acerca das
razões que mobilizam seus processos de estágios;
Convidar os alunos a pensarem acerca dos modos de aproximação e de atuação nas
comunidades em que desenvolvem os seus estágios em caráter não presencial, levando-os a
pensar teórica e metodologicamente as práticas teatrais e a potência educacional dos trabalhos
que desenvolvem em seus contextos de atuação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Relatório do processo desenvolvido na comunidade - Engajamento, concentração, foco,
clareza, pertinência - 30%
Seminários de discussão e compartilhamento de projetos - argumentação, emprego dos
conceitos - 30%
Projeto de Estágio - Clareza expositiva, compreensão de todas as etapas e aspectos
constitutivos do projeto, correção ortográfica, emprego das normas acadêmicas - 40 %

Bibliografia virtual
( textos estarão disponíveis no Moodle)
A confirmar

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Semana

Data

Síncrona

1

18/05/21

X

2

25/05/21

X

3

01/06/21

X

4
5
6
7
8

08/06/21
15/06/21
22/06/21
29/06/21
06/07/21

X
X
X
X
X

9

13/07/21

X

ATIVIDADES
Síncronas das 13:30 às 16:10
Recepção, integração e apresentação do plano de ensino.
Mapeamento de vontades, linhas de trabalho e campos de
estágio
Aula expositiva – eixos de reflexão sobre o debate sobre
comunidade. Diretrizes e estímulos para Elaboração de projetos
Convidades 1- experiências de teatro em comunidades (ser ou não
ser da comunidade)
Elaboração de projetos
Elaboração de projetos
Elaboração de projetos
Roda de conversa – Compartilhamento dos projetos e entrega
Aula expositiva 2 – comunidades dissidentes (identidades e
pedagogias)
Convidades 2- experiências de teatro em comunidades
(vulnerabilidades e resistências)

10

10

20/07/21

X

11

27/07/21

X

12

03/08/21

X

13
14
15

10/08/21
17/08/21
24/08/21

X
X
X

Acompanhamento das práticas – compartilhamento de jogos e
adaptações no ambiente virtual
Acompanhamento das práticas – compartilhamento de jogos e
adaptações no ambiente virtual
Convidades 3- experiências de teatro em comunidades (desafios
da pandemia)
Entrega do relatório final
Dinâmica de avaliação do processo
Trabalho/exame final para quem não obteve média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
AGIO1
Código disciplina

Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na Escola I
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Iassanã Martins

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
126 h/a

Fase 7ª.

Turma: x

Contato
iassana.teatro@gmail.com
Contato
Nº Vagas

Moodle
Plataforma ZOOM
Googledrive
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
63 h/a
63h/a
Terças-feiras das 13h30min às 19horas
Orientações – agendadas com os/as orientadores/as
-

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares Acesso a internet e equipamento para digitação de textos
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Metodologias centradas na exploração temática: histórias de vida, resgate de histórias da
comunidade local, distanciada ou virtual; investigação de tema proposto pelo grupo. Formas de
enquadramento e sequenciamento. Papéis coletivos, individuais e personagens. O professor –
personagem. Drama – alternativas metodológicas: Dorothy Heathcote; Cecily O`Neill; Jonothan
Neelands

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral
• Desenvolver fundamentação teórica para a prática teatral na escola a partir da abordagens que
possam ser desenvolvidas por cada estagiário/a.
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Objetivos específicos
• Definir o projeto de estágio, de acordo com a realidade da turma e/ou escola;
• Discutir metodologias e práticas do Ensino do Teatro em Escolas;
• Discutir políticas educacionais no Brasil;
• Refletir sobre a presença do artista/a na escola;
• Discutir a relação processo/ resultado;
• Discutir o papel do professor-artista na mediação e intervenção na construção da cena gerada em
espaços escolares;
• Identificar formas de encenação no espaço escolar;
• Investigar formas de registro e de avaliação em artes cênicas na escola;
• Desenvolver prática supervisionada de teatro em escolas;
• Produzir reflexão crítica sobre a prática.
• Criar estratégias para aprofundar a troca entre os/as estagiários/as e as escolas;
• Promover encontros com professores visitantes;
Conteúdo Programático
• Elaboração de projeto e planos de aula;
• Formas de abordagem do teatro na escola;
• Políticas educacionais no Brasil;
• Reflexão sobre a prática;
• Estruturas de ensino e produção de conhecimento em teatro.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1 – Plano de Trabalho
Adequação da proposta ao campo de estágio; coerência nas escolhas metodológicas e na justificativa
do trabalho.
2 – Prática de Estágio
Regularidade nas orientações; manifestação de interesse, iniciativa e independência; organização dos
planos de aula em articulação com a proposta de estágio; entendimento do conteúdo e das
abordagens trabalhadas; qualidade do planejamento/execução/avaliação.
3 – Seminário Temático
Discussão das principais ideias dos textos de base; busca por outras referências; levantamento de
questões para debate; relações entre teoria e o contexto educacional.
4 – Artigo
Qualidade da reflexão sobre o ensino do teatro no contexto escolhido; interpretação crítica do
trabalho desenvolvido; fundamentação teórica relevante para subsidiar a escrita e qualidade da
redação.

Bibliografia virtual
BECKER, Fernando. Ser professor é ser pesquisador. Porto Alegre: Mediação, 2007.
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. MEC, 1996.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2019.
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CABRAL, Beatriz Ângela Vieira. Avaliação em Teatro implicações, problemas e possibilidades. Sala
Preta (USP), Universidade de São Paulo, v. 2, n.2, p. 213-220, 2002. Disponível em: . Acesso em: 15
dez. 2020.
CABRAL, Beatriz. Drama como método de ensino. São Paulo: Hucitec, 2006.
FAGUNDES, Tatiana Bezerra. Os conceitos de professor pesquisador e professor reflexivo:
perspectivas do trabalho docente. Revista Brasileira de Educação, v. 21, n. 65, p.281-298, abr./jun.,
2016. Disponível em: . Acesso em: 20 out. 2020.
FERREIRA, Taís. A escola no teatro e o teatro na escola. Porto Alegre: Mediação, 2010.
FREITAS, Luciane Prestes de. A escola como lugar de teatro: táticas de ocupação do espaço para o
teatro como disciplina na Educação Básica. Dissertação (Mestrado). Orientação: Prof. Dra. Vera Lúcia
Bertoni dos Santos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Programa de PósGraduação em Artes Cênicas, Porto Alegre, 2014. 136 f.
ICLE, Gilberto. Problemas teatrais na educação escolarizada: existem conteúdos em teatro?
Urdimento, n.17, p.71-77, set. 2011.
LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Autentica, 1999.
OLIVEIRA, Mariana Silva. Ensino de história do teatro na escola: das propostas aos meios. VI
Congresso de Pesquisa em Artes Cênicas - Anais ABRACE, 2010.
RYNGAERT, Jean-Pierre. Jogar, representar. São Paulo: Cosac Naify, 2009
SANTOS, V. L. B dos. Iniciação à Docência em Teatro: ações, relações e reflexões. São Leopoldo: Oikos,
2012.
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DATA
17/05
24/05
31/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona

14

13
14
15
16
17
18
EXAME

27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08
06/09

Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Trabalho/exame final para quem não obteve média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
TET7X - 3AGES1
Código disciplina
Curso

(Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na Escola
I)
Nome da disciplina
Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Filipe Brancalião

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza

------------------------Fase 7 ª
Turma TET7X

Carga horaria total (h/a)
108 h/a regular
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato 11945186676
Contato
Nº Vagas 20

Moodle (para disponibilizar materiais e links)
Google Meet (link no moodle para aulas
síncronas
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
54 h/a
(no retorno presencial)
(h/a)
54 h/a
Terças-feiras das 15h20min às 17horas
Orientações – agendadas com os/as orientadores/as
Metodologia do Ensino de Teatro II (Escola)
Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de
textos

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Metodologias centradas no texto. Construção e desconstrução do texto dramático. Texto e
Jogo. Fragmentos de Texto e construção das narrativas dramática e teatral. Apropriação do
Texto: analogia, paródia, colagem, hipertexto. Interfaces da cena teatral. Interfaces artísticas
nos currículos do ensino fundamental.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral
• Desenvolver fundamentação teórica para a prática teatral na escola a partir da abordagem
de cada estagiário.
Objetivos específicos
• Definir o projeto de estágio, de acordo com a realidade da turma e/ou escola;
• Discutir metodologias e práticas do Ensino do Teatro em Escolas;
• Discutir políticas educacionais no Brasil;
• Refletir sobre a presença do artista na escola;
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• Discutir a relação processo/ resultado;
• Discutir o papel do professor-artista na mediação e intervenção na construção da cena
gerada em espaços escolares;
• Identificar formas de encenação no espaço escolar;
• Investigar formas de registro e de avaliação em artes cênicas na escola;
• Desenvolver prática supervisionada de teatro em escolas;
• Produzir reflexão crítica sobre a prática.
• Criar estratégias para aprofundar a troca entre os estagiários e as escolas;
• Promover encontros com professores visitantes;
Conteúdo Programático
• Elaboração de projeto e planos de aula;
• Formas de abordagem do teatro na escola;
• Políticas educacionais no Brasil;
• Reflexão sobre a prática artística e pedagógica
• Estruturas de ensino e produção de conhecimento em teatro
• Avaliação em teatro.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1 – Projeto de estágio (Peso 1,5)
Critérios: adequação da proposta ao campo de estágio; coerência nas escolhas
metodológicas e na justificativa do trabalho.
2 – Prática de Estágio (Peso 4)
Critérios: regularidade nas orientações; manifestação de interesse, iniciativa e
independência; organização dos planos de aula em articulação com a proposta de estágio;
entendimento do conteúdo e das abordagens trabalhadas; qualidade do
planejamento/execução/avaliação.
3 – Seminário Temático (Peso 2)
Critérios: discussão das principais ideias dos textos de base; busca por outras referências;
levantamento de questões para debate; relações entre teoria e o contexto educacional.
4 – Artigo (Peso 2,5)
Critérios: qualidade da reflexão sobre o ensino do teatro no contexto escolhido; interpretação
crítica do trabalho desenvolvido; fundamentação teórica relevante para subsidiar a escrita e
qualidade da redação.
Bibliografia virtual
AQUINO, J. G. A escola como ela é. In: Educar 2001
www.educacional.com.br/reportagens/educar2001/texto06.asp
__________________. O X da educação: entrevista com Julio Groppa Aquino, especialista
em psicologia escolar. In: Zero Hora.com www.clicrbs.com.br/zerohora
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. MEC, 1996.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2019.
CABRAL, Beatriz Angela Vieira. “Avaliação em Teatro – implicações, problemas e
possibilidades”, in Sala Preta – Revista do Departamento de Artes Cênicas da USP. São
Paulo, ECA, 2002.
MASSCHELEIN, Jan. A pedagogia, a democracia, a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
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RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento. São Paulo: Ed. 34, 1996.
______. A partilha do sensível: estética e política. 2ª edição. São Paulo: Ed. 34, 2009.
______. O mestre ignorante: Cinco Lições sobre a emancipação intelectual. 3ª. Edição. Belo
Horizonte: Autêntica, 2011.
______. O espectador emancipado. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.
______. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014.
______. Democracia, Igualdade e Emancipação em um mundo em constantes mudanças.
Lavra Palavra, 2017. Disponível em: https://lavrapalavra.com/2017/09/15/democraciaigualdade-e-emancipacao-em-um-mundo-de-constante-mudancas/
Artigos da Revista URDIMENTO.
Volumes:
Pedagogia do Teatro: vozes na América Latina em processos de resistência. Florianópolis, v.
3, n. 36, 2019.
Pedagogia das Artes Cênicas: desafios e resistências. Florianópolis, v. 1, n. 34, 2019.
O ensino do teatro e a formação do professor. Florianópolis, v. 2, n. 17, 2011.
Teatro na Escola / Formação do professor / Formação do espectador / Teatro na
comunidade / Prática como pesquisa. Florianópolis, v. 1, n. 10, 2008.
(os artigos serão escolhidos de acordo com os interesses dos/as estudantes e dos campos
de atuação. Outros textos serão trabalhados, de acordo com as demandas da disciplina).
COMPLEMENTAR
VIGOTSKI, L.S. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
ICLE, Gilberto. Problemas teatrais na educação escolarizada: existem conteúdos em teatro?
Urdimento (UDESC), v. 17, p. 71-77, 2011.
MORAES, Danielle Rodrigues de. Teatro na escola: a reinvenção do espaço vigiado .
Urdimento, Santa Catarina, v.1, n.17, 2011, p.47-53.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
25/05

ATIVIDADES
Aula Síncrona – Apresentação do Plano de Ensino
Aula Síncrona – Projeto de Estágio – os desafios do ensino
remoto
Prática de Estágio
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3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

21/06

7

28/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16

25/08

17

26/08

18

27/08

EXAME

31/08

Orientação
Aula Síncrona – A Base Nacional Curricular Comum
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – A racionalidade neoliberal e sua presença na
educação
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O conceito de Skolé
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Uma questão de suspensão (Em defesa da
Escola)
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – A emancipação intelectual
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – A emancipação intelectual II
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O dissenso
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O dissenso II
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O círculo da potência
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O papel do professor artista
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Cenas da Igualdade
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Cenas da Igualdade II
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Avaliação em Teatro
Prática de Estágio
Orientação
Atividade Assíncrona
Prática de Estágio
Orientação
Atividade Assíncrona
Prática de Estágio
Orientação
Atividade Assíncrona
Orientação
Exames
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE TEATRO
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Estática teatral 2)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em teatro

Professor (a)

Ivan Delmanto

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase:7

Turma: Única

Contato:1197178087
9
Contato
Nº Vagas: 40

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Atividades
Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
36
36
Quintas-feiras, das 13:30 às 15:10h.
Não há
Livre
Microfone, computador, Zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Ementa: Textocentritismo e reteatralização –teatralidade –a era da encenação –teatro épico –teatro
poético –formas animadas –performance –a sociedade do espetáculo –cotidiano, teatro e
representação –história cultural e teatralidade.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina debaterá as diversas manifestações de arte realista, desde suas definições
mimética tradicionais até as diversas propostas de tensionamento e contestação da ideia de
representação, promovido pela pop art e demais manifestações performativas
contemporâneas.
Procedimentos e critérios de Avaliação
O eixo da disciplina será o texto teatral do dramaturgo alemão Botho Strauss, “A trilogia do
reencontro”. Quinzenalmente, grupos de estudantes serão responsáveis por apresentar uma
“leitura realista”de cenas do texto. Tais leituras serão avaliadas, tendo como critérios a
transformação dos conceitos estudados em aula em manifestações estéticas digitais.
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Bibliografia virtual.
ADORNO,T. Teoria Estética. Lisboa: edições 70, 2004.
_________. A arte e as artes. São Paulo: Bazar do tempo, 2017.
ASSMANN, Aleida. Espaços de recordação. São Paulo, Campinas: Unicamp, 2011.
BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. São Paulo: Ateliê, 2020.
BRECHT, B. “Sobre o realismo”. In: MACHADO, C.E.J. O debate sobre o expressionismo. São
Paulo: Unesp, 2018.
DANTO, Arthur. Após o fim da arte. São Paulo, Edusp, 1999.
EAGLETON, T. A ideologia da estética. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
FISCHER-LICHTE, E. Estética do performativo. Lisboa: Orfeu Negro, 2020.
HEIDEGGGER, Martin. Caminhos de floresta. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2014.
LUKÁCS, G. “Trata-se de realismo!”. In: MACHADO, C.E.J. O debate sobre o expressionismo.
São Paulo: Unesp, 2018.
WILLIAMS, R. A tragédia moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/5
2
27/5
3
3/6
4
5

10/6
17/6

6
7

24/6
1/7

8

8/7

9
10
11
12

15/7
22/7
29/7
5/8

13
14

12/8
19/8

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina. Divisão de grupos de trabalho.
O debate sobre o realismo no século XX: Lukács.
Apresentação da primeira leitura realista a partir de Botho
Strauss
O debate sobre o realismo no século XX: Brecht.
Apresentação da segunda leitura realista a partir de Botho
Strauss.
Tentativa de superação: o enodamento das artes, de Adorno.
Apresentação da segunda leitura realista a partir de Botho
Strauss
O realismo no século XXI: a estética da recordação, para Aleida
Assmann.
Apresentação da terceira leitura realista a partir de Botho Strauss
O realismo no século XXI: o fim da arte para Danto.
Apresentação da quarta leitura realista a partir de Botho Strauss
O realismo no século XXI: a crítica da representação promovida a
partir de Heidegger.
Apresentação da quinta leitura realista a partir de Botho Strauss
O realismo performativo, a partir de Erika Fischer-Lichte.
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15
16
17
18
EXAME

26/8

Apresentação da sexta leitura realista a partir de Botho Strauss.
Avaliação geral.

31/8 a
6/9
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Nome da disciplina

3PACO1

Espaço Teatral I

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Iassanã Martins

Contato
iassana.teatro@gmail.com

Monitor (a)

Contato

Tipo

Fase 7ª.

Turma: x

Nº Vagas

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Moodle
Plataforma ZOOM
Googledrive

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

72 h/a
36h/a
Horários

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

36h/a

-

Terças-feiras das 13h30min às 17horas

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Montagem Teatral I

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares Acesso a internet e equipamento para digitação de textos,
necessários
caixa de som e/ou fone de ouvido.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:

Espaço teatral e cenografia: terminologia e conceitos. Funções e ações do cenógrafo/a, relações
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com a equipe teatral. Elementos plásticos e visuais do espaço teatral. Cenografia e áreas afins:
figurino, maquiagem e iluminação. Espaços rituais antigos e/ou multiculturais. Arquiteturas
teatrais históricas, do modelo grego ao italiano. O palco a italiana, hegemonia e modulações
cenográficas.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
A disciplina visa o conhecimento de distintos espaços teatrais e estudo de conceitos e práticas
teatrais de cenografia como dispositivos de criação para a cena.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Investigar modelos de espaço teatral;
Estudar conceitos, teorias e práticas sobre espaço, cenografia e elementos utilizados em cena;
Conhecer elementos básicos de cenografia, figurino, maquiagem e luz.
Investigar artistas e obras para ampliação de referencial de trabalho.

Conteúdo Programático

1. Conteúdo inicial
2. Modelos espaciais teatrais. Arena grega. Semi-arena romana. Espaços medievais.
3. Modelos espaciais teatrais. Espaços renascentistas e barrocos: italiano, elisabetano e
espanhol.
4. Modelos de espaços contemporâneos.
5. Conceitos, teorias e práticas. Cenografia.
6. Conceitos, teorias e práticas. Figurino.

7. Conceitos, teorias e práticas. Iluminação.
8. Conceitos, teorias e práticas. Maquiagem.
9. Profissionais (cenógrafas, iluminadoras, maquiadores, figurinistas) que são referência no
Brasil.
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10. Avalição final.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Estudo de fontes e materiais (textos, fotos,vídeos, áudios);
Leitura e discussão de textos;
Experimentação com um dos elementos cênicos trabalhados em aula (cenografia, figurino,
maquiagem ou luz);
Conversa com artistas convidados/as;
Fóruns de discussão;
Avaliação – 1) Pesquisa sobre um elemento de Espaço Teatral.
2) Projeto.

Bibliografia virtual
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMARAL, Ana Maria. O Ator e seus duplos – Máscaras, Bonecos, Objetos. São Paulo: Senac,2004.
CAMARGO, Roberto Gill. A função estética da luz. Ed. Fundo de Cultura. Sorocaba, SP, 2000.
DEL NERO, Cyro. Cenografia: uma breve visita. Editora: Claridade; Edição: 2ª, 2008.
HOWARD, Pamela. O que é cenografia? Tradução: Carlos Szlak. Edições Sesc São Paulo.
LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Espaço e Teatro: do Edifício Teatral à Cidade como Palco. 7Letras,
1a. edição, 2008.
MAGALHÃES, Monica. Caracterização teatral: uma arte a ser desvendada. In: TELLES, Narciso,
FLORENTINO Adilson. Cartografias do ensino de teatro. Uberlândia: Edufu, 2009, p. xx
SAMPAIO, José Roberto Santos. Maquiagem teatral: uma experiência metodológica de ensino na
licenciatura em teatro. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da
Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2015.
SERRONI, J. C. Cenografia Brasileira. SESC Livros, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CORTINHAS, Rosângela. Figurino: um objeto sensível na produção do personagem. Dissertação de
mestrado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Porto Alegre,
BR-RS, 2010. Orientadora: Marta Isaacson de Souza e Silva.
LEAL, D. Luzvesti: iluminação cênica, corpomídia e desobediências de gênero. Salvador: Devires,
2018a. LEAL, D. Performatividade transgênera: equações, 2018.
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URDIMENTO. Revista do Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT). Centro de Artes (CEART).
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A luz em cena: criação e estética – aspectos
teóricos e práticos. v. 1, n. 31 (2018).
URDIMENTO. Revista do Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT). Centro de Artes (CEART).
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A luz em cena: Interfaces e aprendizados. V., n.
37 (2020).

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA

DATA

ATIVIDADES

1

21/05

Aula síncrona

2

28/05

Aula síncrona + assíncrona

3

04/06

Aula síncrona + assíncrona

4

11/06

Aula síncrona + assíncrona

5

18/06

Aula síncrona + assíncrona

6

25/06

Aula síncrona + assíncrona

7

02/07

Aula síncrona + assíncrona

8

09/07

Aula síncrona + assíncrona

9

16/07

Aula síncrona + assíncrona

10

23/07

Aula síncrona + assíncrona

11

30/07

Aula síncrona + assíncrona

12

06/08

Aula síncrona + assíncrona

13

13/08

Aula síncrona + assíncrona

14

20/08

Aula síncrona + assíncrona

15

27/08

Aula síncrona + assíncrona

EXAME

06/09

Trabalho/exame final para discentes que não obtiverem média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE TEATRO
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(História do teatro I)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em teatro

Professor (a)

Ivan Delmanto

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:1197178087
9
Contato
Nº Vagas: 40

Fase:1
Turma: Única
Obrigatória
zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
36
36
Quartas-feiras, das 13:30 às 15:10h.
Não há
Livre
Microfone, computador, Zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Origens do teatro. O teatro das primeiras civilizações. Egito e Antigo Oriente. Grécia: a tragédia e a
comédia. Transição helenística. O mimo. Roma e Bizâncio. O teatro medieval: religioso, profano e as
manifestações religiosas

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina apresentará um panorama do teatro sob um ponto de vista não eurocêntrico.
Assim, as manifestações performativas do antigo Egito e as técnicas de yoga da Índia antiga
servirão de modelo inicial para compreendermos o conceito de performatividade. Em
movimento oposto, o estudo da tragédia e das comédias gregas e romanas exporá o
conceito de teatro a partir das ideias de mímesis e de representação, fundamental ao que
conhecemos como teatro no ocidente até hoje. Por fim, o teatro medieval será estudado
tanto a partir de suas manifestações hegemônicas, ligadas à Igreja Católica, quanto por meio
das corrosivas comédias profanas e populares.
Procedimentos e critérios de Avaliação
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A metodologia pedagógica da disciplina consiste em abordar os conteúdos programáticos
por meio da instauração de pequenos processos criativos, realizados em grupo, e tendo
como ponto de partida cenas da tragédia Eumênides, de Esquilo. Cada grupo trabalhará um
fragmento do texto de Ésquilo, procurando apresenta-lo a partir dos aspectos cênicos
estudados em cada tema: performatividades egípcia e indiana, tragédia grega, comédia
grega, tragédia romana, teatro medieval etc. Esses exercícios performativos consistirão na
avaliação da disciplina, que utilizará como critério a recriação dos conceitos estudados por
meio da prática cênica. No início de cada aula, uma dupla de estudantes será responsável
por apresentar a “memória artística”da aula anterior, promovendo a recordação e o
aprofundamento do que foi vivido anteriormente.
Bibliografia virtual.
BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000.
ARISTÓFANES. Lísistrata. São Paulo: Perspectiva, 2017.
ARISTÓTELES. Arte Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1972.
CÍCERO. Catilinárias. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
ELIADE, Mircea. História das Religiões. Lisboa, Ed. Cosmo, s.d.
ÉSQUILO. Êumenides. São Paulo: Iluminuras, 2000.
FRANCO JR, Hilário. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006.
PAPIRO DRAMÁTICO DE RAMASSEUM. Tradução, Comentário e Introdução de Emmanuel
O. Araújo. São Paulo: USP/ECA/CJE, 1974.
MINOIS, G. História do riso. São Paulo: UNESP, 2016.
SÊNECA. Medéia. São Paulo: Iluminuras, 2018.
SÓFOCLES. Édipo Rei. São Paulo: Perspectiva, 2004.
SZONDI, Peter. Ensaio sobre o trágico. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
Teatro medieval. Textos anônimos, mistérios e farsas.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Pensamento entre os Gregos. Rio: Paz e Terra, 1990.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Brasiliense, 1988.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/5
2
3

26/5
2/6

4

9/6

5

16/6

6
7
8

23/6
30/6
7/7

ATIVIDADES
Apresentação geral. Divisão de grupos de trabalho. O que é
teatro?
Tema 1: Performatividades no Egito Antigo
Tema 2: Performatividades e técnicas de ioga e xamanismo na
Índia Antiga
Tema 3: Mímesis e tragédia: a poética de Aristóteles contra as
Dionisíacas.
Tema 4: Um modelo de tragédia: o Édipo Rei de Sófocles e suas
encenações.
Tema 4: Outra tragédia: As Êumenides, de Ésquilo.
Tema 5: A comédia grega de Aristófanes
Tema 6: O teatro romano: Sêneca e a oratória de Cícero
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9
10

14/7
21/7

11
12
13
14
15

28/7
4/8
11/8
18/8
25/8

16
EXAME

31/8 a
6/9

Tema 7: O teatro medieval: religião e subversão pelo riso
Aventura performativa inspirada pelas performatividades do Egito
Antigo
Aventura performativa inspirada pelas performatividades indianas
Aventura performativa inspirada pelas tragédias gregas
Aventura performativa inspirada pela comédia grega
Aventura performativa inspirada na Medéia
Aventura performativa inspirada pelo teatro medieval. Avaliação
da disciplina.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3IMPR1
Código disciplina

Improvisação Teatral I
Nome da disciplina

Curso
Professor

Licenciatura em Teatro
Diego de Medeiros Pereira

Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
diego.pereira@udesc.br
Fase
Turma
Nº Vagas
1ª
TET1-X
20
Moodle Udesc – aulas síncronas pelo BBB (BigBlueButton)
e atividades assíncronas disponibilizadas na plataforma
Atividades
Atividades
Atividades Presencial
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
36
36
nenhuma
Segundas-feiras das 15h20min às 17h00min
Não se aplica
Livre
Acesso à internet, câmera, captação de áudio e equipamento
para digitação de textos.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Jogos Dramáticos. Improvisação Livre. Objetos. Estímulos: plásticos, verbais e sonoros.
Prontidão e Resposta.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Conteúdos:
Jogos de integração;
Exercícios de percepção e escuta coletiva;
Jogos Tradicionais;
Disponibilidade para o jogo;
Exploração de objetos reais e imaginários;
Jogos de transformação de objetos;
Jogos de regra;
Jogos Teatrais spolinianos;
Conceito de foco;
Ação como foco (Corporificação);
Regras do Jogo Teatral (Instrução);
Percepção da Plateia (Avaliação);

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA em 17/05/2021 às 20:07:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código XM066M9T.
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Objetivos:
Favorecer a integração do grupo;
Desenvolver a percepção, a consciência corporal, a exploração do espaço e a
disponibilidade para o jogo;
Apresentar as metodologias Jogos Teatrais (abordagem de Viola Spolin) e Jogos
Dramáticos (abordagem francesa);
Debater e explorar os conceitos de foco, corporificação, instrução e avaliação;
Explorar relações de criação com objetos reais e imaginários;
Exercitar, individualmente e em pequenos grupos, a prática de improvisações a partir da
estrutura dos Jogos Teatrais: Onde, Quem, O quê;
Realizar experimentações cênicas a partir de diferentes estímulos: objetos, imagens,
figurinos, textos, entre outros;
Incentivar uma apropriação inicial, como educador/a em formação, de processos de
ensino e aprendizagem em teatro;
Aprender a analisar e conceituar as vivências práticas;
Analisar práticas de jogos por meio de materiais audiovisuais.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
1 – 01 Protocolo Individual (Peso 2,5)
Critérios: Capacidade de registro e descrição detalhada da aula; Habilidade para refletir
sobre a prática realizada em função da sua própria percepção e dos objetivos da aula;
Qualidade da escrita; Criatividade na elaboração.
2 – 02 Discussões de Texto (Peso 2,5)
Critérios: Apresentação dos principais conceitos/discussões do texto; Levantamento de
pontos para debate; Capacidade de articular os conceitos com as
vivências/experimentações; Envolvimento nas discussões.
3 – 01 Cena em Dupla- vídeo (Peso 05)
Critérios: Elaboração (corpo/voz) do/a personagem; Coerência no uso das ações físicas;
Consciência na escolha dos recursos cênicos (objeto, figurino, trilha, espaço, etc.);
Compartilhamento processual da criação.
Bibliografia virtual:
Os textos a serem discutidos ao longo da disciplina serão disponibilizados na plataforma
Moodle Udesc.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
17/05

2
3

24/05
31/05

4
5

07/06
14/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Apresentação da disciplina e do
grupo.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos de integração.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos de atenção, percepção e
movimento.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teoria dos Jogos Teatrais.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com objetos reais e
imaginários.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA em 17/05/2021 às 20:07:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código XM066M9T.

Espaço e Personagem como focos;
Teoria dos Jogos Dramáticos;
Elementos estruturais do Jogo Dramático;
Práticas de criação a partir dessa abordagem.
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21/06
28/06

8
9
10
11
12
13

05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08

14
15
16

16/08
23/08
A
definir
A
definir
A
definir
06/09

17
18
EXAME

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com espaço (Onde).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com papéis e relações
(Quem).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com Blablação.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com ação (O que).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Discussão do Texto 1.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teoria dos Jogos Dramáticos
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com textos (cena).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com imagens, sons e
objetos (cena).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Discussão do Texto 2.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Avaliação final da Disciplina.
Outras atividades
Outras atividades
Outras atividades

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA em 17/05/2021 às 20:07:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código XM066M9T.

6
7
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(0000)
Código disciplina

(INTERPRETAÇÃO TEATRAL 1)
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM TEATRO

Professor (a)

MARIA BRIGIDA DE MIRANDA

Contato
brigidaudesc@gmail.c
om

Monitor (a)

A DESIGNAR

Contato

Tipo

Fase 1

Obrigatória/Eletiva

sim

Plataforma (s) que utiliza

MOODLE E ZOOM

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)

Turma C e X

72
42

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Nº Vagas 20 e 20

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

30

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/software MOODLE/ZOOM
s necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A ação física. Objetivos e sub-texto. Leitura ativa do texto dramático. Exercícios a partir de
cenas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código FMC598D4.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código FMC598D4.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Promover o conhecimento de conceitos e a experimentação de princípios e técnicas de
interpretação desenvolvidas por Constantin Stanislavski, e refletir sobre a noção de ação
física como material básico para a interpretação teatral.
Objetivos específicos:
Promover o contato do discente com alguns dos conceitos e do sistema de atuação
postulado por Constantin Stanislavski.
Familiarizar os/as acadêmicos/as com algumas técnicas de preparação de ator/atriz do
Sistema Stanislavski.
Refletir sobre a noção de Ação Física de acordo com as referências do modelo conceitual de
Constantin Stanislavski.
Realizar exercícios práticos de interpretação utilizando a noção de Ação Física.
Escolha e criação de ações físicas para a estruturação de pequenas cenas em solo.
Estimular a capacidade de observação e análise da cena.
Estimular a reflexão sobre o próprio processo criativo

34

*ATIVIDADE 1 - Interação nas aulas práticas com a turma
DESCRIÇÃO Interação com a professora e grupo nas aulas remotas-síncronas - Peso 30%
Realização ao vivo, via web câmera de exercícios teatrais em pelo menos 3 aulas síncronas.
*ATIVIDADE 2 - Cena em Dupla - projeto audiovisual 1
DESCRIÇÃO 1. Em dupla sob a orientação da professora ou alguém por ela designada/o.
Filmar a leitura dramática de um trecho da peça teatral escolhida.
A dupla deve definir a partir dos dados do texto (e adaptações para as condições de
produção remota) o que aparecerá na imagem:
a. o cenário (onde),
b. a personagem com experimentação dos figurinos, adereços e maquiagem (quem).
Peso 30%
*ATIVIDADE 3 - Cena em Dupla - projeto audiovisual 2
DESCRIÇÃO 1. Em Dupla sob a orientação da professora ou alguém por ela designada/o.
Filmar a cena de um trecho da peça teatral escolhida.
A dupla deve definir a partir dos dados do texto (e adaptações para as condições de
produção remota) o que aparecerá na imagem:
a. o cenário (onde),
b. a personagem com experimentação dos figurinos, adereços e maquiagem (quem).
c. o texto decorado e a partitura das ações físicas das personagens (o que)
PESO - 40%
As atividades 2 e 3 devem ser filmadas e editadas em um vídeo de até 08 minutos e postado
na plataforma MOODLE.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DOIS VÍDEOS - Elaboração (corpo/voz) do/a
personagem; Coerência no uso das ações físicas; Consciência na escolha dos recursos
cênicos (objeto, figurino, trilha, espaço, etc.); Compartilhamento processual da criação.

Bibliografia virtual
Filmografia
Retrato de Augustine - https://www.youtube.com/watch?v=dvtfnQf9BqI&t=2934s
A jury of her peers - <https://www.youtube.com/watch?v=I-SBOc9JZFc> tradução
automática para português.
Palestra de Elena Vássina - https://www.youtube.com/watch?v=YTiic0xkv58
How Stanislavski Reinvented the Craft of Acting.
<https://www.youtube.com/watch?v=iB1fPZX5Zgk&t=274s>

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código FMC598D4.

Procedimentos e critérios de Avaliação

35

Aula síncrona - Apresentações Pessoais Exercícios de Integração
e Apresentação Plano

2

Aula síncrona - Detalhamento do Plano e Uso de Plataformas
Exercícios de Integração

3

Aula síncrona - Exercícios de Integração

4

Aula síncrona - Exercícios de Integração - Contato com o Texto

5

Aula síncrona - Exercícios de imaginação

6

Aula síncrona - Exercícios de ação física

7

Aula assíncrona - Assistir a peça filmada Retrato de Augustine
(observar trecho de uma cena e anotar as ações em relação ao
texto dramático)
https://www.youtube.com/watch?v=dvtfnQf9BqI&t=2934s

8

Aula síncrona - leitura do texto - estudo sobre o contexto e as
personagens

9

Aula síncrona - Avaliação - Atividade 2 - postagem e comentários

10

Aula assíncrona - Documentário sobre Constantin Stanislavsky

11

Aula síncrona - Exercícios de ação física e intenção - Porque agir?

12

Aula assíncrona - Assistir ao filme A jury of her peers - baseado
em peça - Bagatelas (observar trecho de uma cena e anotar as
ações em relação ao texto dramático)
https://www.youtube.com/watch?v=dvtfnQf9BqI&t=2934s

13

Aula síncrona - Personagem (entrevista) e criação de partitura de
ações físicas

14

Aula síncrona - levantamento de cena

15

Aula síncrona - levantamento de cena (tutoria com a monitora e
estagiária docente)

16

Aula síncrona -ensaio geral - levantamento de cena

17

Aula síncrona - Avaliação - Atividade 3 - postagem e comentários

18

Encerramento da Disciplina, comentários finais

EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código FMC598D4.
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3METAD

Metodologia da Construção de Texto

Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que
utiliza

Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Tereza Mara Franzoni
Contato: tfranzoni@gmail.com
João Vitor França
Cont: franca.joao698@gmail.com
Fase 1a
Turma TET1 N. Vagas 40
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar
materiais e links)
BBB BigBlueButton (link no moodle para aulas síncronas)
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
33
12
nenhuma
5a feira das 16h30min às 18h30min

Carga horaria total (h/a)
54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/
equipamentos/ softwares
necessários

Não tem
Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de textos

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Análise e construção do texto académico. Leitura: objetivo, interpretação, resumo,
fichamento. Noções gerais sobre comunicações científicas: artigo, resenha, relatório,
monografia, seminário. Pesquisa Bibliográfica. Métodos e técnicas em ciências humanas e nas
artes. Conceito de ciência, pesquisa e método.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos













Conhecimento científico e produção acadêmica
As formas de comunicação científica e suas especificidades
Tipos de pesquisa e seus procedimentos
Levantamento bibliográfico: instrumentos e estratégias
Leitura e interpretação de textos acadêmicos
Análise dos textos: objetivo, argumento, estrutura, características.
Formas de Registros de leituras para produção textual
Formas de citação e referência bibliográfica.
Resenhas e artigos
Concepções teóricas e abordagens metodológicas
As teorias e os conceitos no texto acadêmico
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Objetivo
Possibilitar ao estudante experiências de leitura, interpretação, análise e construção de
diferentes formas de comunicações científicas, tendo em vista desenvolver sua familiaridade
com o texto acadêmico, suas características e os procedimentos para a construção do mesmo.
Espera-se que, ao longo deste processo, a disciplina possa fomentar a construção de uma
concepção crítica sobre a produção e divulgação do conhecimento científico, criando também
as condições necessárias à compreensão e ao domínio dos procedimentos adequados aos
trabalhos acadêmicos.
Procedimentos e critérios de Avaliação
O conteúdo da disciplina será ministrado de duas formas básicas.
Por um lado, serão ministradas algumas aulas expositivas, tendo em vista a introdução e, em
alguns casos, a síntese dos conteúdos referentes ao contexto e aos valores/critérios da ciência
e da produção acadêmica contemporânea. Estas aulas serão distribuídas ao longo do
semestre.
Por outro lado, serão desenvolvidos procedimentos de leitura, análise, discussão, trabalhos
em grupo e produção de trabalhos, que objetivam desenvolver a familiaridade com os textos
e procedimentos acadêmicos.
Avaliação
ATIVIDADE
Pesquisa
bibliográfica
Pequeno Artigo
Entrevista com
estudante do PPGT

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Desenvolvimento da pesquisa, adequação ao roteiro proposto,
apresentação e cumprimento das regras de citação e referência
Adequação ao roteiro proposto, capacidade de síntese, objetividade
na escrita e cumprimento das regras de citação e referência.
Realização da entrevista; sistematização dos resultados.

PESO
25,00%
50,00%
25,00%

Bibliografia virtual
(estes e outros textos estarão disponíveis no Moodle)
BAUER, Marrtin W. & GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto. imagem e som: um
manual prático. 3a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
BECKER, Howard S. Becker. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora:
2007.
BECKER, Howard S. Becker. Truques da escrita: para começar e terminar teses, livros e artigos. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Editora: 2015.
BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em
Ciências Sociais. Em Tese: Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC.
Vol. 2 no 1 (3), janeiro-julho/2005, p. 68-80
GALLO, Fábio Dal. A Etnografia na pesquisa em Artes Cênicas. Moringa: artes do espetáculo. João
Pessoa, V. 3 N. 2 jul-dez/2012
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de Pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
HOLANDA, Adriano. Questões sobre pesquisa qualitativa e pesquisa fenomenológica. Análise
Psicológica, v. 3, n. XXIV, p. 363-372, 2006.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Manual para elaboração e
normatização de trabalhos de conclusão de curso: graduação e pós-graduação. Florianópolis,
2016, disponível em,
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12510/MANUAL_2020_09_07_1599489825065_12
510.pdf. acesso em 21/02/2018.
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PATRIOTA, Rosangela. A escrita da história do teatro no Brasil: questões temáticas e aspectos
metodológicos. História, São Paulo, v.24, N.2, P.79-110, 2005
Periódicos:
MÓIN – MÓIN: REVISTA DE ESTUDOS SOBRE TEATRO DE FORMAS ANIMADAS.
Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC [vários números] disponível em
https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin/issue/view/751
REVISTA NUPEART. Florianópolis, CEART/UDESC [vários números] disponível em
https://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
URDIMENTO - Revista De Estudos Em Artes Cênicas. Florianṕolis, PPGT/UDESC [vários
numeros] disponível em https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/index
DAPESQUISA. CEART/UDESC. [vários números] disponível em
https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa em:
www.scholar.google.com; www.periodicos.capes.gov.br

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Sema
na

Data

Síncro
na

1

20/05

sim

2

27/05

sim

3
4
5
6
7
8

03/06
10/06
17/06
24/06
01/07
08/07

não
sim
sim
sim
sim
sim

9

15/07

sim

10

22/07

sim

11

29/07

não

12
13
14
15

05/08
12/08
19/08
26/08

sim
sim
sim
sim

EXA
ME

02/09

ATIVIDADES
Síncronas das 16:30 às 18:30
Recepção da turma e apresentação do plano
Introdução da disciplina
Conhecimento científico e produção acadêmica
Orientação para o levantamento bibliográfico
Levantamento bibliográfico – Material em vídeo
Semana dos Calouros
Semana dos Calouros
[Apresentação do Levantamento Bibliográfico]
Tipos de pesquisa
Tipos de pesquisa Técnicas e Ferramentas de coleta de dados
Orientação para entrevistar estudantes do PPGT
Formas de comunicação científica e suas especificidades, destaque
para Artigo e ao TCC –
Trabalho com artigos de periódicos do CEART
Análise dos textos: objetivo, argumento, estrutura, características.
Orientação para o artigo
Concepções teóricas e abordagens metodológicas; As teorias e os
conceitos no texto acadêmico
Conversa com estudantes das ultimas fases sobre TCC
[Apresentação das entrevistas com estudantes do PPGT]
[Entrega do Artigo]
Debate e resolução de dúvidas. Avaliação qualitativa da disciplina
realizada pelos estudantes e devolução das correções e notas
Exame Final (p/ quem obteve média inferior a 7,0)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(3MET01)
Código disciplina

(TET1)
Metodologia do Ensino do Teatro 1

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Dra. Heloise Baurich Vidor

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

XXXXXXXXXXXXXXXX
Fase 1ª.
Turma C
Obrigatória
BBB moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Terças feiras
(h/a)
Segundas
das 13:30 às
feiras das
15:10h
13:30 às
15:10h

72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
heloisebvidor@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas 40
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Segunda e/ou Terças feiras das 13:30h às 15:10h
(especificado no cronograma apresentado).
Não há
Livre
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos da Arte na Educação. O binômio teatro educação. Os princípios gerais da
educação. Correntes educacionais. Perspectivas do teatro contemporâneo. O papel do jogo
no domínio da linguagem teatral. Jogos tradicionais e danças populares brasileiras. Jogo
dramático e jogo teatral. Fundamentos educacionais da prática teatral. Interações com
práticas teatrais na escola
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL Investigar os fundamentos da Arte e, especificamente, do Teatro na
Educação e sua relação com o ensino do teatro na contemporaneidade.
CONTEÚDO:
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Unidade I: Fundamentos da Arte na Educação – conceitos e contextos. Julgamento Estético
– debates a partir de problemas estéticos e análise das implicações das soluções
encontradas. Problemas estéticos/ A arca inclinada.
Unidade II: História da Arte na Educação. História do Teatro Educação no Brasil.
Documentos e aspectos legais, vinculados ao contexto escolar.
Unidade III: Fundamentos do Jogo e do Brincar no ensino de Arte/Teatro.
Unidade IV: Instrumentos de avaliação no ensino de Arte/Teatro (protocolos, portfólios,
diários de bordo, caderno de artista, correspondência epistolar).
Procedimentos e critérios de Avaliação (Todas PESO 1):
1) Seminário cênico (grupo). Tema: problemas estéticos: A arca inclinada. A
apresentação pode ser ao vivo (10 minutos) ou em formato digital (um vídeo de no
máximo 3 minutos); Critérios: * Articulação dos conteúdos teóricos * Habilidade em
relacionar-se com o grupo nas atividades, * Concentração, foco e disponibilidade para
as proposições práticas.
2) Apresentação de pesquisa sobre instrumentos de avaliação em Arte (grupo). Formato
digital no máximo 3 minutos; Critérios: * Objetividade; * Coerência; * Qualidade da
apresentação; * Fundamentação teórica.
3) Autoavaliação (individual). Formato de Carta dirigida à professora. - O estudante
deve estabalecer conexões entre sua percepção sobre o curso e os conteúdos
trabalhados em sala. - Formato da carta: A carta deve ter entre 2 e 3 páginas; letra
tamanho 12; espaçamento 1,5; margem superior e esquerda 3 cm e inferior e direita
2 cm. Não esqueça do local (cidade) e da data, assim como de seu nome completo.
Bibliografia virtual
BOSI, A. Reflexões sobre a Arte. São Paulo, Ática, 1986.
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. MEC, 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte. Ciclos 1 e 2 do Ensino Fundamental.
Brasília: MEC, 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte. Ciclos 3 e 4 do Ensino Fundamental.
Brasília: MEC, 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Linguagens, códigos e suas
tecnologias. Brasília:
MEC, 1999.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil, Anos Iniciais, Ensino
Fundamental e Ensino Médio.2018
CABRAL, B. A. V. Manifestos. In Revista “O Teatro Transcende” do Departamento de Artes –
CCE da FURB –ISSN 2236-6644 Blumenau, v. 16, n. 01, p. 23-34, 2011.
CONCÍLIO, V. Além da cena: a utilização do registro escrito em Teatro-educação. In Revista
Digital Art& - ISSN 1806-2962 - Ano III - Número 04 - Outubro de 2005.
FLORIANÓPOLIS. Proposta Curricular para o Ensino Fundamental. 2008.
FREIRE, P. A importância do ato de ler. In: A importância do ato de ler em três artigos que
se completam. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
KOUDELA, I. & JÚNIOR, J.S. de A. (Org). Léxico de Pedagogia do Teatro, São Paulo,
Perspectiva, 2015.
KOUDELA, I. Pedagogia do Teatro e Teatro na Educação. In. Congresso Nacional da
Federação de Arte-educadores do Brasil e XV CONFAEB, 2004: trajetória e políticas do
ensino de artes no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE: BRASíLIA: FAEB, 2005.
KOUDELA, I. ; SANTANA, A. P. Cursos de Arte: novos caminhos. Abordagens
metodológicas do teatro na educação. In. Congresso Nacional da Federação de Arte-
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educadores do Brasil e XV CONFAEB, 2004:trajetória e políticas do ensino de artes no
Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE: BRASíLIA: FAEB, 2005
LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. In. Tremores – Escritos
sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
PIMENTEL, Lucia Gouvêa; MAGALHÃES, Ana Del Tabor Vasconcelos. Docência em Arte no
contexto da BNCC: É preciso reinventar o ensino/aprendizagem em Arte? Revista
GEARTE,Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 220-231, maio/ago. 2018.
http://dx.doi.org/10.22456/2357-9854.83234
PUPO, Maria Lúcia de Souza B. O lúdico e a construção do sentido. Sala Preta, 1, 181-187.
https://doi.org/10.11606/issn.2238-3867.v1i0p181____________________________. Desembaraçando os fios In. Educação & Realidade v.
30, n. 2,
Porto Alegra,UFRGS, 2005.
SLADE, Peter, O jogo dramático infantil, São Paulo: Summus. 1987. (A SER ESCANEADO
E ENVIADO)
SPOLIN, V. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1985.
_________. Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva, 2001.
_________. Jogos Teatrais na sala de aula. São Paulo: Perspectiva, 2007.
_________. O jogo teatral no livro do diretor. São Paulo: Perspectiva, 1999.
URDIMENTO – Revista de Estudos em Artes Cênicas. PPGT-UDESC. No 17. Florianópolis,
2011.
URDIMENTO – Revista de Estudos em Artes Cênicas. PPGT-UDESC. No 34. Florianópolis,
2019.
URDIMENTO – Revista de Estudos em Artes Cênicas. PPGT-UDESC. No 36. Florianópolis,
2019.
VIDOR, H. B. O Jogo Teatral na Construção da Narrativa em Sala de Aula. Revista
OUVIROUVER
no. 9. Uberlândia, 2010.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17 e 18 maio

ATIVIDADES
Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Atividades recepção dos calouros. Apresentação da disciplina.
Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Atividades recepção dos calouros.

2

24 e 25 maio

Tópico Arte e Estética
Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a). Aula
expositiva. Preparação de exercício em grupo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Tutoria.

3

4

31 e 1
maio/junho
Semana dos
calouros
7e8
Junho

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a.
Atividade semana dos calouros.
Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Atividade semana dos calouros.
.
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Atividade semana dos calouros.
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Semana dos
calouros
5

14 e 15 e 16
junho

Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Atividade semana dos calouros.
Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Tutoria. Preparação de exercício em grupo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Tutoria de exercícios em grupos.

6

21 e 22
Junho
Semana de
avaliação

Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Leitura. Preparação de exercício em grupo. 1ª. AVALIAÇÂO
Apresentação dos exercícios em grupos. 4 grupos (10
minutos cada grupo)
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
1ª. AVALIAÇÂO Apresentação dos exercícios em grupos. 4
grupos. (10 minutos cada grupo). Discussão dos exercícios
em grupos.

7

28 e 29
junho

Tópico TEATRO e EDUCAÇÂO
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Leitura.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
expositiva sobre fundamentos do teatro na educação.

8

5e6e7
julho

Tópico JOGO e Brincadeira
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Estudo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
sobre o brincar na educação.
AA Atividade 4h (vídeos)

9

12 e 13
julho

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Estudo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
sobre o brincar na educação.

10

19 e 20
julho

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Leitura.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
expositiva sobre Jogo Teatral.

11

26 e 27 e 28
julho

Tópico Avaliação em Arte (protocolos, portfólios, diários
de bordo, caderno de artista)
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Pesquisa sobre avaliação em arte. Cada grupo vai
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pesquisar sobre um dos instrumentos acima colocados,
vinculados ao Ensino de Arte/Teatro. Preparação de
apresentação.
Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Tutoria.
AA Atividade 4h. Pesquisa sobre avaliação em arte. Cada
grupo vai pesquisar sobre um dos instrumentos acima
colocados, vinculados ao Ensino de Arte/Teatro.
12

13

14

2e3
Agosto
Aula de
avaliação

Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Tutoria.

9 e 10
Agosto
Aula de
avaliação

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Pesquisa.

16 e 17
agosto

Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). 2ª.
AVALIAÇÃO Apresentação das pesquisas 6 grupos

Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). 2ª.
AVALIAÇÃO Apresentação das pesquisas 6 grupos
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Preparação da autoavaliação.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Tutoria.

15

16
17
18
EXAME
·

23 e 24
Agosto
Encerramento
da disciplina
e entrega de
avaliação.
31/08 a 06/09

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Preparação da autoavaliação.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Entrega de autoavaliação em formato de carta.
Encerramento da disciplina.
Recuperação e Exame

Cronograma sujeito a alteração, a critério da professora.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
MONTAGEM TEATRAL I
Nome da disciplina
Licenciatura em Teatro

Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

André Carreira
(à selecionar)
Fase 5ª.
Turma C
obrigatória
Moodle/Zoom/Jitsi/Whatssap/
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)

carreira@udesc.br
Contato
Nº Vagas 20

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)
50
26
Quintas e Sextas, das 13h20 às 17h50
INT III
Livre
Computador, câmera, microfone, tripés, projetor
digital e tela de projeção, software de edição de
imagem, software de edição de áudio e vídeo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo
Res. 040/2020-Consuni)
Ementa:
Montagem de um espetáculo teatral sob direção de um professor, evidenciando a
construção das diferentes linguagens do espetáculo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Montagem de um espetáculo teatral sob direção de um professor, evidenciando a
construção das diferentes linguagens do espetáculo.
Conteúdos:
Ia Unidade –
Atuação e intensidade. O projeto de montagem.
IIa Unidade –
Atuação e trabalho em equipe.
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IIIa Unidade –
A prática dos ensaios. A direção do ator. A finalização do espetáculo no espaço e
seus elementos.
IVa Unidade A prática da apresentação e o exercício de auto crítica da direção.
Objetivos:
- Experimentar técnicas de atuação.
- Experimentar um processo de encenação de uma performance teatral.
Ia Unidade
Exercitar a atuação. Realizar mapeamento do projeto teatral.
IIa Unidade
Exercitar a atuação. Realizar mapeamento do projeto teatral.
Elaborar o projeto de montagem.
IIIa Unidade
Realizar ensaios para a construção do espetáculo.
IVa Unidade
Apresentar o espetáculo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
-Realização de exercícios de atuação.
-Apresentações em vídeo e exercícios práticos.
-Apresentação final ao vivo com público
A avaliação se baseia nos seguintes itens: Os alunos serão avaliados segundo critérios
técnicos previamente discutidos em sala, a saber:
- desenvolvimento do trabalho da atuação;
- compreensão dos conceitos discutidos em sala de aula;
- desenvolvimento (crescimento) do processo de ensaio e encenação;
- qualidade técnica final das apresentações.
Os instrumentos de avaliação e pesos:
- atuação (60 %)
- apresentação de ensaios e reflexão sobre o processo (20%);
- apresentação de trabalho final de apresentação (20%)
Com relação ao trabalho prático serão avaliados os seguintes aspectos: compreensão da
tarefa do ator; resolução das tarefas de construção da cena.
Bibliografia virtual
ARTAUD, Antonin. O Teatro e seu duplo. São Paulo, Max Limonad, 1987.
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BRAUN, Edward. 1986. El Director y la escena. Buenos Aires, galerna.
BRECHT, Bertolt. “Pequeno organom para o teatro”. In Teatro dialético. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1967
BORNHEIM, Gerd. Brecht: A estética do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992.
CARREIRA, André. “Meyerhold: matrizes de uma interpretação distanciada”, in
Anais do Simpósio da International Brecht Society, vol.1, 2013.
CEBALLOS, Edgar. 1990. Principios de Dirección Escénica. México, Gaceta.
DUVIGNAUD, Jean. 1980. Sociologia do Teatro. México. Fondo de Cultura
Económica.
GROTOWISKY, Jerzy. Em Busca de Teatro pobre. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1970.JAVIER, Francisco e ARDISSONE, Diana. Los Lenguajes del
Espectáculo teatral. Buenos Aires, UBA/FFyL. 1986.
LETZLER COLE, Susan. Directors in rehearsal. London, Routledge, 1992.
MEICHES, Mauro e FERNANDES, Silva. Sobre o trabalho do ator. São Paulo,
Perspectiva. 1993.
MEYERHOLD, Vsevolod. Do Teatro. São Paulo. Iluminuras: 2012.
PAVIS, Patrice. 1980. Diccionario del Teatro. Barcelona. Paidós Comunicación.
RIZZO, Eraldo Para. Ator e estranhamento: Brecht e Stanislavski, segundo Kusnet.
São Paulo: Ed. SENAC, 2001
RUDNITSKY, Konstantin. Russian and Soviet Theatre. London. Thames & Hudson.
1992.
RUIZ OSANTE, Borja. El Arte del Actor en el Siglo XX Bilbao. Artezblai: 2008
WEISZ, Gabriel. 1998. “Réquiem para un director”, in Urdimento, n.2. Florianópolis,
Universidade do Estado de Santa Catarina.
WEKWERT, Manfred. Diálogos sobre a encenação. São Paulo, HUCITEC, 1986.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/05
2

21/05

3

27/05

4

28/05

5

03/06

6

04/06

7

10/06

8

11/07

9

17/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
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10

18/07

11

24/07

12

25/07

13

01/08

14

02/08

15

08/08

16

09/08

17

15/08

18

16/08

19

22/08

20

23/08

21

29/06

22

06/07

23

13/07

24

20/07

25
26
27
28
29
30

27/07
03/08
10/08
17/08
09/08

EXAME

30/08
14/09

Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Apresentação e avaliação – 2 horas/aula
Apresentação e avaliação – 2 horas/aula
Apresentação e avaliação – 2 horas/aula
Apresentação e avaliação – 3 horas/aula
Apresentação e avaliação – 5 horas/aula
Término do período letivo
Assíncrono (15h20 às 17h20)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
MONT1
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
180 horas
(144 horas ministradas
por Lívia Figueira e 36
horas ministradas por
outra professora)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/ equipamentos/
softwares necessários

Montagem Teatral I
Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Lívia Maria Vieira Pinto de
Andrade Figueira

Contato:
livia.afigueira@gmail.com
Cont:
N. Vagas 40

Fase 5a
Turma X
Moodle
Plataforma ZOOM (para aulas síncronas)
Whatsapp e googledrive
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
72
72
(Ministradas (ministradas
por Lívia)
por Lívia)
4ª das 15h às 18h
6ª das 13h às 18h
Livre
Acesso a internet, computador e/ou celular.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenvolver noções acerca da construção de um espetáculo teatral em suas diversas dimensões
(representação, cenografia, iluminação, sonorização, direção, produção e dramaturgia) através
do processo de montagem teatral e pesquisa.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo resumido
Aprofundamento na linguagem teatral e investigação da ação e da cena em modo remoto.
Investigação do acontecimento teatral a partir da relação com texto e da ação do público
(improvisação, encontro, composição)
Investigação de lógicas de composição entre o encontro síncrono com o público e cenas
gravadas remotamente
Investigação da intersecção entre narrativa ficcional e a cena autobiográfica.
Experimentos coletivo e com grupos específicos para composição de cenas
Formação de grupos de trabalho (GT Mídias, GT Produção, GT Dramaturgia e Espaço)
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Objetivo
Produzir, criar, ensaiar e compartilhar o material cênico emergido no processo de Montagem.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Registros individuais do processo em forma de Diário de Bordo.
- Leituras e discussões.
- Engajamento e contribuição nas atividades práticas de pesquisa e criação.
- Produção de material processual e final.
- Ensaios.
- Demonstrações de processo ao longo do percurso.
Avaliação
Trabalho escrito 1 – Diário de Bordo Virtual
Trabalho Cênico 1 – Produção cênica parcial
Trabalho Cênico 2 – Produção cênica final (processo, ensaios, compartilhamento)
Trabalho escrito 2 – Auto avaliação sobre o processo
Critério para avaliar os trabalhos: Grau de autorreflexão sobre o próprio processo.
Engajamento e dedicação às demandas coletivas. Aprofundamento nos princípios
trabalhados.
Bibliografia virtual inicial (parte da bibliografia será selecionada e sugerida conforme o
andamento do processo)

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência.
Revista Brasileira da Educação, Rio de Janeiro, n. 19, abr. 2002, p. 20-8.
FERRACINI, Renato; FEITOSA, Charles. A questão da presença na Filosofia e
nas Artes Cênicas. ouvirOUver, Uberlândia, v. 13, n. 1, jan.-jun. 2017, p.
106-18.
LECOQ, Jacques. O corpo poético: uma pedagogia da criação teatral. São
Paulo: Editora Senac / Editora Sesc São Paulo, 2010.
FABIÃO, Eleonora. Corpo cênico, estado cênico. Contrapontos, Itajaí, SC, v. 10, n.
3, set.-dez. 2010, p. 321-6
OIDA, Yoshi. El actor invisible. Barcelona: Alba, 2010.
RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2012.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
Semana

Data

ATIVIDADES
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1

19 e
21/05

Aula síncrona + assíncrona

2

26 e
28/05
02 e
04/06
09 e
11/06
16 e
18/06
23 e
25/06
30/06 e
02/07
07 e
09/07
14 e
16/07
21 e
23/07
28 e
30/07
04 e
06/08
11 e
13/08
18 e
20/08
25 e
27/08

Aula síncrona + assíncrona

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EXAME 14/09

Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Apresentações
Apresentações
Trabalho/exame final para quem não obteve média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(#3TEAB2)
Código disciplina

(3TEAB2)
Nome da disciplina: teatro Brasileiro 1

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Ivan Delmanto

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Não há
Fase:6
Turma:Única
X
Moodle/ Zoom
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
36
36
Quarta, 15:20h às 17:00h

72h
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:119717808
79
Contato
N. Vagas:40
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)

Não há
Livre
Computador, microfone, Zoom

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
O teatro jesuítico. Os séculos XVII e XVIII –o teatro colonial. O império e a construção de um
teatro nacional: a comédia e o drama. Os edifícios teatrais, os dramaturgos, as companhias,
o público. Realismo: um teatro de tese e os valores nacionais. A comédia de costumes. O
simbolismo. O Teatro Experimental do Negro. O teatro de revista no século XIX e início do
século XX. As três primeiras décadas do século XX. O teatro e os projetos de modernização
do Brasil

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

A disciplina pretende apresentar uma visão acerca da formação do teatro
brasileiro, distinta dos parâmetros utilizados para se compreender o percurso
do teatro europeu. Partiremos de uma tentativa de compreensão do “Origens
do Autoritarismo brasileiro, da colonização ao Estado Novo”, unindo textos de
grandes intérpretes teóricos do Brasil à manifestações cênicas que, de alguma
maneira, problematizam a formação dessa sociabilidade autoritária. Em um
momento de catástrofe social como o que vivemos, acreditamos que a
universidade pública possui o dever de produzir pensamento sobre o percurso
histórico que nos conduziu até aqui. O projeto é que a disciplina de Teatro
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Brasileiro 2 dê continuidade à essa pesquisa coletiva, compreendendo o
período que vai do Golpe civil-militar de 1964 ao Golpe de 2016. Visando a
primeira etapa dessa investigação artística, em Teatro BR1, os diversos
modelos de encenação estudados, presentes ao longo da formação do teatro
brasileiro, durante o século XX, serão testados e recriados a partir de
experimentos performativos, chamados de “Aventuras”, a partir dos textos
estudados.

Procedimentos e critérios de Avaliação

Trabalho Teórico-Prático. Leituras performativas aventurosas sobre o
autoritarismo brasileiro, a partir de textos nacionais. Trabalho em grupo,
processo de ensaio e de criação, desenvolvimento e criação de performances
digitais, diálogo com os conceitos estudados em cada tema e com o momento
histórico atual, articulação entre teoria e prática.

Bibliografia virtual

COSTA, Iná Camargo. Sinta o drama. Rio de Janeiro: Vozes, 2001
__________________. Hora do teatro épico no Brasil. São Paulo: Graal 1998
FARIA, João Roberto. (org). História do Teatro Brasileiro, Volume 1: do
Modernismo às Tendências Contemporâneas. São Paulo: Perspectiva: Edições Sesc,
2013.
PATRIOTA, Rosangela. “Recordar, celebrar, memorizar: momentos do teatro no brasil
do
século
xx”.
In:
http://www.revistafenix.pro.br/PDF27/ARTIGO_05_ROSANGELA_PATRIOTA_F
ENIX_SET_DEZ_2011.pdf
PRADO, Decio de Almeida. Exercício Findo. São Paulo: Perspectiva, 1987.
______. Apresentação do Teatro Brasileiro Moderno. São Paulo: Perspectiva, 2001.
______. Teatro em Progresso. São Paulo: Perspectiva, 2002.
______. “Evolução da Literatura Dramática”. In: A Literatura no Brasil. São Paulo:
Global, 2003.
______. História Concisa do Teatro Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2008. ______. O
Teatro Brasileiro Moderno. São Paulo: Perspectiva, 2009.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/5
2

26/5

3

2/6

4

9/6

5

16/6

6

23/6

7

30/6

8

7/7

9

14/7

10

21/7

11

28/7

12

4/8

13

11/8

14

18/8

15

25/8

16
EXAME

31/8 a
6/9

ATIVIDADES
Apresentação geral. Divisão de grupos de trabalho. Autoritarismo
brasileiro e formação do teatro nacional.
Tema 1: O teatro de José de Anchieta e as “guerras justas” das
milícias contemporâneas. Leitura de capítulo de livro de Bruno
Manso A república das milícias.
Apresentação do grupo 1: Leitura cênica aventurosa do texto
Auto da festa de São Lourenço, de José de Anchieta.
Tema 2: Performatividades originárias e xamanismo indígena:
leitura do capítulo 8 do livro “A queda do céu”, de David
Kopenawa.
Apresentação do grupo 2: Leitura cênica aventurosa trecho do
livro: Performances do sonho. (sobre rituais de sonho coletivo
dos Xavantes)
Tema 3: Leitura de capítulo do livro de Ronaldo Vainfas, Trópicos
do pecado. Discussão: Os processos da Santa Inquisição no Brasil
como material performativo.
Apresentação do grupo 3: leitura cênica aventurosa de trechos do
processo Inquisitorial contra Filipa da Silva, acusada de
lesbianismo.
Tema 4: As murmurações no território das Minas Gerais:
performances populares republicanas e teatro Árcade. Leitura de
trechos do Livro de Tiradentes.
Apresentação do grupo 4: leitura cênica aventurosa de trechos do
Livro de Tiradentes.
Tema 5:. Leitura do capítulo “O homem cordial”, do livro Raízes
do Brasil. Discussão: O drama burguês cordial no Brasil.
Apresentação do grupo 5: leitura cênica aventurosa de cena da
peça Mãe, de José de Alencar.
Tema 6: Leitura de capítulo do livro Casa-grande e senzala, de
Gilberto Freyre. Discussão : Escravidão, autoritarismo, racismo e
teatro no início do século XX brasileiro.
Apresentação do grupo 6: leitura cênica aventurosa da peça
inédita Os negros, de Lima Barreto.
Tema 7: Leitura de trecho do livro A revolução burguesa no
Brasil, de Florestan Fernandes. Discussão: O teatro de resistência de
Maria Jacintha contra o Estado Novo: revolução e drama moderno no
Brasil?
Apresentação do grupo 7 : leitura cênica aventurosa de cena da
peça O gosto da vida, de Maria Jacintha.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(TET3-C)
Código disciplina

(Teatro de Animação - Bonecos)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Paulo Balardim

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

(à selecionar)
Fase 3ª.
Turma C
obrigatória
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
36
36
Terças, das 15h20 às 17h20

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

paulobalardim@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas 20
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, tripés, projetor digital e
tela de projeção, software de edição de imagem, software
de edição de áudio e vídeo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Objetivos:
- Compreender os princípios elementares e as especificidades do teatro de animação.
- Conhecer os principais aspectos da história do teatro de bonecos no Brasil e em outras
culturas.
- Experimentar diferentes técnicas de confecção e animação de bonecos.
- Experimentar diferentes conformações de espaços cênicos para este gênero teatral.
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- Realizar pequenas esquetes com bonecos.
- Conhecer recursos pedagógicos para o ensino do teatro de animação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e práticas intercaladas. Utilização de vídeos como recurso didático.
Avaliações:
-Produções textuais (ou prova escrita) com base nas leituras e aulas expositivas (Apresentação,
clareza, coerência, compreensão dos conceitos e síntese)
-Confecção, improvisações e exercícios com bonecos (organização, atenção, domínio da técnica e
disponibilidade)
-Apresentações em vídeo e exercícios práticos (Criatividade, domínio da técnica e harmonia com o
grupo)

Bibliografia virtual

AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas. São Paulo: Edusp, 1993.
__________________. Teatro de Animação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1997.
BELTRAME, Valmor. Animar o inanimado: a formação profissional no teatro de
bonecos. São Paulo, 2001. Tese de Doutorado na Universidade de São Paulo.
BELTRAME, Valmor; MORETTI, Gilmar (org). Móin-Móin - Revista de estudos sobre
teatro de formas animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC (n°. 1 a 14 - disponível online
no site do PPGT/UDESC
Bibliografia complementar:
BALARDIM, Paulo. Relações de vida e morte no teatro de animação. Porto Alegre: Edição
do autor, 2004.
BELTRAME, Valmor (org). Teatro de Bonecos: Distintos olhares sobre teoria e prática.
Florianópolis: UDESC, 2008.
COSTA, Felisberto Sabino da. A poética do ser e não ser: procedimentos dramatúrgicos
do teatro de animação. São Paulo: USP, 2000. Tese.
CURCI, Rafael. De los objetos y otras manipulaciones titiriteras. Buenos Aires: Tridente,
2002.
CURCI, Rafael. Dialéctica del titiritero en escena: una propuesta metodológica para la
actuación con títeres. Buenos Aires: Colihue, 2007.
FILHO, Hermilo Borba. Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Rio de janeiro: Ed.
INACEN, 1987.
KLEIST, Henrich Von. Sobre o teatro de marionetes. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1997.
PIRAGIBE, Mário Ferreira. Manipulações: entendimentos e usos da presença e da
subjetividade do ator em práticas contemporâneas de teatro de animação no Brasil. Rio
de Janeiro: UNIRIO, 2011. Tese.
SANTOS, Fernando Augusto Gonçalves. Mamulengo: um Povo Em Forma de Bonecos.
Rio de Janeiro: Ed. MEC/FUNARTE,1979.
TREFALT, Urŏs. Dirección de títeres. Ciudad Real: Ñaque Editora, 2005.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
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2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16
17
18
EXAME

30/08
14/09

Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 4
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 4
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 4
horas/aula
Término do período letivo
Assíncrono (15h20 às 17h20)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(TET3-C)
Código disciplina

(Teatro de Animação - Bonecos)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Lívia Maria Figueira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

(à selecionar)
Fase 3ª.
Turma X
obrigatória
Moodle e Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
36
36
Terças, das 15h20 às 17h20

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

livia.afigueira@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas 20
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, tripés

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Objetivos:
- Compreender os princípios elementares e as especificidades do teatro de animação.
- Conhecer os principais aspectos da história do teatro de bonecos no Brasil e em outras
culturas.
- Experimentar diferentes técnicas de confecção e animação de bonecos.
- Experimentar diferentes conformações de espaços cênicos para este gênero teatral.
- Realizar pequenas esquetes com bonecos.
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- Conhecer recursos pedagógicos para o ensino do teatro de animação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e práticas intercaladas. Utilização de jogos, exercícios de sensibilização, confecção
de bonecos e apreciação de vídeos como recurso didático.
Avaliações:
-Produções textuais (ou prova escrita) com base nas leituras e aulas expositivas (Apresentação,
clareza, coerência, compreensão dos conceitos e síntese)
-Confecção, improvisações e exercícios com bonecos (organização, atenção, domínio da técnica e
disponibilidade)
-Apresentações em vídeo e exercícios práticos (Criatividade, domínio da técnica e harmonia com o
grupo)

Bibliografia virtual

AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas. São Paulo: Edusp, 1993.
__________________. Teatro de Animação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1997.
BELTRAME, Valmor. Animar o inanimado: a formação profissional no teatro de
bonecos. São Paulo, 2001. Tese de Doutorado na Universidade de São Paulo.
BELTRAME, Valmor; MORETTI, Gilmar (org). Móin-Móin - Revista de estudos sobre
teatro de formas animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC (n°. 1 a 14 - disponível online
no site do PPGT/UDESC
Bibliografia complementar:
BALARDIM, Paulo. Relações de vida e morte no teatro de animação. Porto Alegre: Edição
do autor, 2004.
BELTRAME, Valmor (org). Teatro de Bonecos: Distintos olhares sobre teoria e prática.
Florianópolis: UDESC, 2008.
COSTA, Felisberto Sabino da. A poética do ser e não ser: procedimentos dramatúrgicos
do teatro de animação. São Paulo: USP, 2000. Tese.
CURCI, Rafael. De los objetos y otras manipulaciones titiriteras. Buenos Aires: Tridente,
2002.
CURCI, Rafael. Dialéctica del titiritero en escena: una propuesta metodológica para la
actuación con títeres. Buenos Aires: Colihue, 2007.
FILHO, Hermilo Borba. Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Rio de janeiro: Ed.
INACEN, 1987.
KLEIST, Henrich Von. Sobre o teatro de marionetes. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1997.
PIRAGIBE, Mário Ferreira. Manipulações: entendimentos e usos da presença e da
subjetividade do ator em práticas contemporâneas de teatro de animação no Brasil. Rio
de Janeiro: UNIRIO, 2011. Tese.
SANTOS, Fernando Augusto Gonçalves. Mamulengo: um Povo Em Forma de Bonecos.
Rio de Janeiro: Ed. MEC/FUNARTE,1979.
TREFALT, Urŏs. Dirección de títeres. Ciudad Real: Ñaque Editora, 2005.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
18/05

ATIVIDADES
Aula síncrona + aula assíncrona
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
30/08
14/09

Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Término do período letivo
Assíncrono (15h20 às 17h20)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3TDAN1
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória

Técnica de Dança I
Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Zilá Maria Muniz

Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
60 (72 - regular)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/ equipamentos/
softwares necessários

Contato: zilamuniz@hotmail.com
Cont:
Fase 5a
Turma TET1
N. Vagas 20 turma C
20 Turma X
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar materiais
e links)
BBB BigBlueButton (link no moodle para aulas síncronas)
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
40
20
nenhuma
Turma X - 2a feira das 15h20min às 19 horas

Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de textos e espaço
físico em casa para realização das práticas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
Ementa: Fundamentos técnicos a partir de elementos da dança clássica, moderna e contemporânea.
Improvisação. Noções e conceitos de composição em dança. História da dança: tradição, modernidade e pósmodernidade.
Conteúdo resumido: Sistema ósseo/articular e muscular, coordenações e alinhamento postural.
Improvisação e espaço interno, estudo do movimento sobre qualidades, esforço, níveis, ritmo, fluxo e
espaços/temporais. Improvisação e composição de partituras, padrões e estudos de movimento.
Percepção e sensação.Construção de sentido e dramaturgia relacional para a criação de cenas e mini cenas
individuais e em grupo. Trabalho com objetos, imagens e textos.
Objetivo: Contemplar um processo de aprendizado em dança que integre teoria e prática, execução, criação e
análise crítica.
Avaliação: Produção de 3 estudos de movimento - 50%
Caderno de artista: Não somente um registro das atividades, mas um exercício criativo de escrita onde o/a
estudante escolherá temas e conteúdo da disciplina para narrar/compartilhar os pontos mais importantes da
teoria/prática da semana ou semanas - 30%
Análise e reflexão sobre proposições e textos - 20%.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2 -AULAS/ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS
MÊS

No

DIA

Atividades

Maio

1

19 X

Síncrona – Apresentação do plano de ensino e planejamento do semestre.

18 C

Assíncrona – Proposição 1
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2

Junho

3

4

5

6

7

Julho

8

9

26 X

Síncrona - Proposição 1

25 C

Assíncrona – Leitura do texto - SOTER, Silvia. Sobre técnicas e métodos.

2X

Síncrona - Fórum de discussão -

1C

Assíncrona - Proposição 2. Dobra, estica e torce

8X

Síncrona – Jogo de 3

9C

Assíncrona - Proposição 3. Partes do corpo

16 X

Síncrona – Somáticas - Proposição 4. Deslocamento e Imobilidade

15 C

Assíncrona – Escrita 1

23 X
22C

Síncrona- Dança Teatro e Composição do Estudo 1

30 X

Síncrona- Dança teatro

29 C

Assíncrona - Proposição 6. Impulso e Ação física

7X

Síncrona – Dança Moderna

6C

Assíncrona- Escrita 2

14 X

Síncrona – Dança Pós Moderna

13C

Assíncrona – Leitura do de Zilá Muniz. Rupturas e Procedimentos da dança Pós- Moderna.

Assíncrona: Proposição 5. Memória

Video:
10

21X

Síncrona; Composição do Estudo 2

20C

Fórum sobre o texto acima
Assíncrona: Proposição 7.

11

Agosto

12

13

14

15

28 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

27C

Assíncrona- Escrita 3

4X

Síncrona- - Proposição 8

3C

Assíncrona -

11 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

10 C

Assíncrona: Proposição 9

18 X

Assíncrona: Composição do Estudo 3

17 C

Escrita 4

25 X

Síncrona- Fórum de conversa sobre os trabalhos e ponderação sobre a disciplina em modo
remoto.

24 C
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3TECC1

Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
60 (72 - regular)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/ equipamentos/
softwares necessários

Técnicas Corporais I
Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Zilá Maria Muniz

Contato: zilamuniz@hotmail.com
Cont:
Fase 1a
Turma TET1 N. Vagas 20 turma C
20 Turma X
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar
materiais e links)
BBB BigBlueButton (link no moodle para aulas síncronas)
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
40
20
nenhuma
Turma X - 4a feira das 15h20min às 19 horas
Turma C - 3a feira das 15h20min às 19 horas
Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de textos e
espaço físico em casa para realização das práticas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
Ementa: Desenvolvimento de diferentes níveis de qualidade do movimento. Precisão, foco, prontidão.
Coros de movimento. Percursos espaço-temporais. Ritmo. Noções de cinesiologia. Improvisação e
composição de partituras de ações e movimento expressivo.
Conteúdo resumido: Técnicas e métodos; Os sentidos e sua relação com o movimento. Cinestesia e
Sinestesia; Observação e análise da arte do movimento de Rudolf Laban e os fatores do movimento;
Cinesfera: o corpo no mundo; Ações Corporais; Improvisação e jogo.
Objetivo: Por meio de materiais didáticos, principalmente sobre o Sistema Laban de análise do
movimento e proposições somáticas pretende-se ampliar a consciência sobre aspectos que envolvem o
movimento resultantes da ativação dos sentidos, da propriocepção (percepção do espaço) e da
cinestesia (percepção do movimento).
Avaliação: Produção de cena em formato solo, a partir de um texto dramático - 50%
Carta/protocolos: Não somente um registro das atividades, mas um exercício criativo de escrita onde
o/a estudante escolherá um ou uma interlocutora (real ou ficcional) para escrever uma carta e
narrar/compartilhar os pontos mais importantes da teoria/prática da semana ou semanas - 30%
Análise e reflexão sobre proposições e textos - 20%.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2 -AULAS/ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS
MÊS

No

DIA

Atividades

Maio

1

19 X

Síncrona – Apresentação do plano de ensino e planejamento do semestre.

18 C

Assíncrona – Proposição 1. Posições e pausas

26 X

Síncrona - Aula expositiva – O que um corpo pode

25 C

Assíncrona – Leitura do texto - SOTER, Silvia. Sobre técnicas e métodos.

2X

Síncrona - Fórum de discussão - SOTER, Silvia. Sobre técnicas e métodos.

1C

Assíncrona - Proposição 2. Dobra, estica e torce

2

Junho

3

06/07 - Carta 1
4

5

8X

Síncrona - Aula sobre Jogo

9C

Assíncrona - Proposição 3. Partes do corpo

16 X

Síncrona - Fatores do movimento - Laban

15 C

Assíncrona – Proposição 4. Deslocamento e Imobilidade – Imaginação.
20/07 – Carta 2

6

7

Julho

8

23 X
22C

Síncrona- Cinesfera

30 X

Síncrona- Tutoria

29 C

Assíncrona - Proposição 6. Impulso e Ação física

7X

Síncrona – Conversa sobre corpos dissidentes.

6C

Assíncrona - Proposição 7. Unidade e objetivos

Assíncrona: Proposição 5. Memória

03/08 - Carta 3
9

14 X

Assíncrona - Proposição 8. Subtexto

13C

Video: #Sescemcasa “Desconcerto” - Matheus Nachtergaele
https://www.youtube.com/watch?v=To0j0Ss_GkE&has_verified=1

10

21X

Síncrona: Fórum sobre as tarefas e conceitos trabalhados

20C

Síncrona – leitura texto - O espaço interno e inter-relações: apontamentos a partir do
sistema LMA/BF - Flavia Pilla do Valle e Cibele Sastre
Assíncrona: Proposição 9. Superobjetivo
17/08 - Carta 4

11

Agosto

12

28 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

27C

Assíncrona: leitura do texto- ANDRADE, Milton. Ação dramática, movimento funcional e
teoria do esforço: origens do pensamento teatral na obra de Rudolf Laban.

4X

Síncrona- Forum - ANDRADE, Milton. Ação dramática, movimento funcional e teoria do
esforço: origens do pensamento teatral na obra de Rudolf Laban.

3C

Assíncrona - Proposição 11
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31/08 - Carta 5
13

14

11 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

10 C

Assíncrona: Proposição 12.

18 X

Assíncrona: Composição dos solos

17 C

17 setembro - Entrega da última versão do vídeo SOLO
14/09 - Carta 6

15

25 X
24 C

Síncrona- Fórum de conversa sobre as cartas e solo em vídeo. Ponderação sobre a
disciplina em modo remoto.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
Técnicas Corporais III

Curso

Artes Cênicas

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Bianca Scliar Cabral Mancini
Contato via moodle
Contato
Fase 5
Turma
Nº Vagas
obrigatória
Moodle/ Jiitsi/ GoogleMeet/ Teams/ Zoom/ Instagram
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a) (h/a)
(no retorno presencial)
16
56
nenhuma
quarta-feira das 15:20 às 18:30

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Não há
Livre
é imprescindível câmera para gravação de vídeo
conexão estável de internet e dados para envio de
documentos/ arquivos das práticas a serem executadas de
modo assíncrono. Também é imprescindível que estudantes
sintam-se confortáveis em realizar as proposições práticas no
espaço que tiverem disponível, já que trata-se de uma
disciplina de cunho e estudo fundamentalmente prático, de
experimentação e mobilidade corporal.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Aperfeiçoamento da presença cênica. Princípios psico-físicos de uma utilização extracotidiana do
corpo. O ator criador-intérprete. Gesto, movimento e ação. A dramaturgia do corpo e os processos
compositivos.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina propõe estudos de corporalidade e espacialidade desde espaços restritos privados até
espaços amplos, operando a partir de protocolos investigativos e de experimentação a serem
realizados individualmente no primeiro bloco do semestre letivo. Também compõe o estudo a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BIANCA SCLIAR CABRAL MANCINI em 18/05/2021 às 11:27:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 1T569UBF.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Artes Cênicas
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Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Portifólio: 30 %
Entregue com o resultado/ documentação em 19 de julho
- disponibilidade, acuidade técnica, organização, empenho em encontrar limites e
possíveis expansões de sua condição de corporealidade, generosidade crítica,
2. Ensaio Crítico Dirigido: 25%
Depositado em
O ensaio deve expor uma reflexão sobre os textos indicados para leitura ao longo das
semanas. Será disposto uma estrutura de questões chave a serem alcançadas na composição
do ensaio. Mínimo 5 páginas/ máximo 10 (excluída capa e bibliografia), times new roman
espaçamento 1,5.
Entrega em 20 de Agosto
3. Seminário/ Ativadores: 15%
Exposição em Grupo sobre os textos/ artistas com elaboração de questões e partilha analítica.
Em grupos a ser realizado nos encontros síncronos.
- Clareza, organização, intertextualidade, habilidade analítica, generosidade.
- DATAS: 16 Junho/ 21 julho/ 25 Agosto
4. Trabalho Final: 30%
Composição prática final realizada a partir dos exercícios dispostos semanalmente e
apresentados no portfólio. Pode ser realizada em grupos de até 4 pessoas desde que esteja
explícita a participação e atuação de cada estudante na prática corporal. Os trabalhos serão
compartilhados em uma Mostra Coletiva ao final do semestre.
- precisão, concentração, entrega, plasticidade, memória, fluência, organicidade,
escuta, imaginação, desenvolvimento e aprofundamento a partir dos experimentos
da etapa I.

Bibliografia virtual
A ser disponibilizada no Moodle

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5

DATA
19 maio
26 maio
02
junho
09
junho
16
Junho

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula 15:30/ 17:45
Assíncrona
assíncrona
assíncrona
Síncrona 15:30/ 17:45

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BIANCA SCLIAR CABRAL MANCINI em 18/05/2021 às 11:27:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 1T569UBF.

apreciação e análise de obras/ artistas referência e a leitura de textos, depoimentos, cartas diários,
além de práticas colaborativas entre estudantes.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

23
Junho
30
junho
07 Julho
14 julho
21 Julho
28 Julho
04
agosto
11
agosto
18
agosto
25
agosto

assíncrona
assíncrona
assíncrona
assíncrona
Síncrona 15:30/ 17:45
assíncrona
assíncrona
assíncrona
assíncrona
Síncrona 15:30/ 17:45
Assíncrona EXAME
assíncrona MOSTRA DE TRABALHOS DATA A SER DEFINIDA COM A TURMA
assíncrona MOSTRA DE TRABALHOS DATA A SER DEFINIDA COM A TURMA
assíncrona MOSTRA DE TRABALHOS DATA A SER DEFINIDA COM A TURMA

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BIANCA SCLIAR CABRAL MANCINI em 18/05/2021 às 11:27:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00017021/2021 e o código 1T569UBF.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3VOZ1

VOZ 1

Curso
Professor (a)

Licenciatura em Teatro
BARBARA BISCARO

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

NÃO POSSUI
Fase 1
Turma C
OBRIGATÓRIA
MOODLE/ WHATSAPP/ ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

barbara.biscaro@gma
il.com

54 h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

30
Quintas das 10h às 12h

24

N. Vagas 20

Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
Sem previsão

Livre
Fone de ouvido com microfone
Celular ou computador
Internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Percepção e sensibilização auditiva. Bases anatômicas e fisiológicas para o uso da voz
profissional. Fundamentos da produção vocal: postura e relaxamento, respiração,
ressonância, articulação. Apoios respiratórios. Aspectos da fonação: ataque vocal,
intensidade, altura, tessitura e qualidade. Voz falada e voz cantada. Conscientização da
relação corpo-mente-voz. Espaço interior para a produção vocal. Exercícios e jogos
vocais.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina partirá do princípio da escuta como fio condutor da experiência formativa dos discentes,
sendo composta de exercícios práticos e leitura de materiais teóricos. As atividades teórico-práticas
serão realizadas de forma síncrona e assíncrona, no intuito de conectar as dimensões da voz e da
escuta como práticas indissociáveis. Princípios de composição sonora, ampliação do repertório
sonoro-vocal e reflexões acerca da vocalidade fazem parte do percurso formativo desta disciplina na
direção de ampliar a conscientização dos discentes acerca da voz e de suas aplicações no trabalho de
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professor e artista da cena.
I) Técnicas e práticas vocais em isolamento – exercícios práticos guiados através de áudios com o
objetivo de desenvolver a propriocepção auditiva-corporal-vocal do discente.
II) Paisagem sonora, musicalidade e ruído – uma série de aulas teóricas em formato de podcast,
abordando conceitos de voz e escuta.
III) Projetos práticos – estudos acerca da composição sonora através da captação, criação e edição de
sons no computador ou celular.

Procedimentos e critérios de Avaliação
AVALIAÇÃO 1) Auto-retrato – composição sonora e vocal individual. Peso: 50%
AVALIAÇÃO 2) Paisagem coletiva – composição sonora e vocal coletiva. Peso: 50%
Critérios de avaliação:
Elaboração estética e técnica dos exercícios, criatividade e abertura à experimentação, dedicação de
tempo à execução da proposta, disponibilidade no processo de criação a incorporar teorias e práticas
propostas ao longo das aulas.

Bibliografia virtual

LE HUCHE, F. & ALLALI, A. A voz: anatomia e fisiologia dos órgãos da voz
falada. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
BEHLAU, M. S. e ZIEMER, R. Psicodinâmica vocal. Em: L. P. FERREIRA
(Org.) Trabalhando a voz: vários enfoques em fonoaudiologia. São Paulo:
Summus, 1988.
BERRY, C. La voz y el actor. Barcelona: Alba Editorial, 2006.
QUINTEIRO, E. A. Estética da voz: uma voz para o ator. São Paulo:
Summus, 1989.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
20/05/21

2

27/05/21

3

03/06/21

4

10/06/21

5

17/06/21

6

24/06/21

7

01/07/21

ATIVIDADES
Apresentação do plano de atividades do semestre, divisão dos
grupos de trabalho e introdução dos conceitos das Sequências
Práticas. Aula síncrona via BBB Moodle: das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 1/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Atividade síncrona: avaliação das propostas criadas via BBB das
10:30h às 12h.
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8

08/07/21

Atividade assíncrona: execução da Proposição Somática 2 e
estudo dos materiais no repositório de conteúdo da disciplina.

9
10
11
12
13
14
15

15/07/21
22/07/21
29/07/21
05/08/21
12/08/21
19/08/21
26/08/21

.

EXAME

20/09/21

Prova teórica sobre os conteúdos e bibliografias do semestre.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3VOZ3

VOZ 3

Curso
Professor (a)

Licenciatura em Teatro
BARBARA BISCARO

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

NÃO POSSUI
Fase 3
Turma X
OBRIGATÓRIA
MOODLE/ WHATSAPP/ ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

barbara.biscaro@gma
il.com

54 h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

30
Sextas das 14h às 16h

24

N. Vagas 20

Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
Sem previsão

Voz 2
Livre
Fone de ouvido com microfone
Celular ou computador
Internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Adaptação da técnica vocal à composição do personagem. Interação da voz com a situação cênica:
pausas, ênfases, entonação. Conexão da voz ao ambiente e ao receptor. Conexão voz-textopersonagem. Ação vocal: corpo e voz na construção do personagem. Jogos teatrais.
.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos no semestre anterior, com foco no tema
do teatro musical e todas as suas formas de combinação entre essas linguagens desde o século XIV
até os dias de hoje. As experimentações práticas deste percurso têm como foco o conceito de
partitura sonora, musical e vocal, introduzindo a prática de criação de partituras e como esse
procedimento perpassa diversos processos artísticos e de pesquisa ao longo do século XX. Os
conceitos teóricos partirão da ampliação de repertório acerca da junção entre teatro e música,
passando por formas cênicas como a ópera, music hall, cabaré, vaudeville, Musiktheather e outros.
I) Técnicas e práticas vocais em isolamento – exercícios práticos guiados através de áudios com o
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objetivo de desenvolver a propriocepção auditiva-corporal-vocal do discente.
II) Música e cena – uma série de aulas teóricas em formato de podcast, abordando conceitos de
música e cena em suas diversas linguagens.
III) Projetos práticos – estudos acerca da composição vocal e sonora através da captação, criação e
edição de sons no computador ou celular.

Procedimentos e critérios de Avaliação
AVALIAÇÃO 1) Experimento 1 – composição sonora e vocal individual. Peso: 50%
AVALIAÇÃO 2) Experimento 2 – composição sonora e vocal coletiva. Peso: 50%
Critérios de avaliação:
Elaboração estética e técnica dos exercícios, criatividade e abertura à experimentação, dedicação de
tempo à execução da proposta, disponibilidade no processo de criação a incorporar teorias e práticas
propostas ao longo das aulas.

Bibliografia virtual
BONFITTO, Matteo. O Ator Compositor. São Paulo, Perspectiva; 2002.
GAYOTTO, Lúcia. Voz, partitura da ação. São Paulo: Summus, 1997
BISCARO, Barbara. Vozes Nômades: escutas e escritas da voz em performance. Florianópolis: Tese
de Doutorado defendida junto ao Programa de Pós Graduação em Teatro/UDESC, 2015.
BURNIER, Luís Otávio. A arte de ator: da técnica à representação. Campinas, SP: Ed, da Unicamp,
2001.
CAMPO, Giuliano. Trabalho de corpo e voz de Zygmunt Molik. São Paulo: Editora É Realizações,
2012.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
21/05/21

2

28/05/21

3

04/06/21

4

11/06/21

5

18/06/21

6

25/06/21

7

02/07/21

8

09/07/21

ATIVIDADES
Apresentação do plano de atividades do semestre, divisão dos
grupos de trabalho e introdução dos conceitos das Sequências
Práticas. Aula síncrona via BBB Moodle: das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 1/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 2/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: Voz e Cena 1/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
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9

16/07/21

10

23/07/21

11
12

30/07/21
06/08/21

13

13/08/21

14

20/08/21

15

27/08/21

Atividade assíncrona: execução da Sequencia 3/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: Voz e Cena 2/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
Compartilhamento dos resultados do Experimento 1
Atividade assíncrona: Voz e Cena 3/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 4/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: Voz e Cena 4/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
Compartilhamento dos resultados do Experimento 2

EXAME

30/08/21

Prova teórica sobre os conteúdos e bibliografias do semestre.
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