FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3INTA4
Código disciplina

(INTERPRETAÇÃO TEATRAL IV)
Nome disciplina

Curso

LICENCIATURA EM TEATRO

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva

ANDRÉ LUIZ. A N. CARREIRA

Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72

Fase 4
OBRIGATÓRI
A

Turma X

Contato
Contato
N. Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)
40

Atividades
Assíncronas
(h/a)
32

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

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

INTERPRETAÇÃO TEATRAL III
Livre

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

Ementa:
Construção de partituras de ação. Precisão. Equilíbrio. Oposição. Modos contemporâneos
na construção da personagem.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdos
A experiência do ator/atriz como elemento central do processo de criação
Relação crítica com a noção de personagem
Ia Unidade
Um teatro teatral
A experiência corporal como força geradora da cena.
Ação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código 8HWO046R.
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IIIa Unidade –
Afeto, corpo e crítica
IVa Unidade Finalização dos exercício de interpretação das cenas.

Objetivos
Refletir sobre a noção de uma atuação no contexto contemporâneo, considerando a
construção física como material básico para a ação.
Realizar exercícios práticos de atuação utilizando a noção de ação.
Refletir sobre as noções de: teatro físico, cena contemporânea.
Experimentar a construção de cenas utilizando material dramatúrgico do teatro universal.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Metodologia:
Aulas teórico práticas sobre os conceitos centrais apresentados neste plano de ensino.
Realização de exercícios de atuação individuais em condições de isolamento social com
cenas da dramaturgia universal.
Apresentação virtuais dos materiais produzidos pelos alunos para discussão com o grupo.
Avaliação:
A avaliação se baseia nos seguintes itens:
Os alunos serão avaliados segundo critérios técnicos previamente discutidos em aula, a saber:
- desenvolvimento dos exercícios individuais;
- compreensão dos conceitos discutidos em aula;
- qualidade técnica final da cena apresentada.
Os instrumentos de avaliação e pesos:
- exercícios e aplicação dos conceitos – duas avaliações com 30 % cada uma.
- apresentação de trabalho final de atuação de uma cena (40%)
Com relação ao trabalho prático serão avaliados os seguintes aspectos: compreensão dos conceitos
discutidos em aula e utilização dos elementos técnicos experimentados nos exercícios com as
cenas.

Bibliografia virtual
ARTAUD, Antonin. O Teatro e seu duplo. São Paulo, Max Limonad, 1987.
CARREIRA, André e ZECHINI, Ana. Exercícios de atuação: práticas no aqui e agora. Rio de
Janeiro: Gramma, 2019. (disponível em Portal Primeiro Sinal – Galpão Cine-Horto)
GROTOWSKY, Jerzy. Em Busca de Teatro pobre. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
1970.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código 8HWO046R.
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3

SEMANA DATA
1
04/11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
11/11
18/11
25/11
02/12
09/12
16/12

ATIVIDADES
Aula síncrona 15:30 -18:45 (live O que é ser
contemporâneo)
Aula síncrona 15:30 -18:45
Aula síncrona 15:30 -18:45
Tutorial 15:30 -18:45
Aula síncrona 15:30 -18:45
Tutorial 15:30 -18:45
Aula síncrona 15:30 -18:45

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código 8HWO046R.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3VOZ2

VOZ 2

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 2
Turma C
N. Vagas 20
OBRIGATÓRIA
MOODLE/ WHATSAPP/ GOOGLE MEET
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presencial (h/a)
(h/a)
(no retorno
presencial)
20
25
Sem previsão
Quartas das 10h às 11:30h

45 h/a
(54 regular)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

barbara.biscaro@g
mail.com

Voz 1
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 voz às necessidades do texto. Reconhecimento tátil, cinestésico e articulatório
dos sons de vogais e consoantes. Projeção vocal. Expressão vocal do ator: a voz e suas
relações com a palavra, com as emoções, com o ritmo e velocidade da fala, com a pontuação
e estilo do texto. Memória muscular de articulação de um texto. Exercícios e jogos de
interpretação e texto.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina partirá do universo do rádio-teatro e do melodrama para abordar a vocalidade e a
palavra em seus aspectos técnicos, estéticos e poéticos. Este conteúdo leva em consideração
a modalidade de ensino remoto, na qual o contexto da voz gravada é a realidade possível e
buscará explorar poéticas nas quais a tecnologia e a vocalidade se entrecruzam para criar um
acontecimento teatral. Além disso, uma parceria entre as disciplinas de História do Teatro,
Improvisação, Técnicas Corporais e Interpretação, desta mesma fase, garantirá um projeto
mais conciso e aprofundado, na busca por envolver os discentes em um projeto que possa
suprir as frustrações da prática teatral a distância.
I) Técnicas e práticas vocais em isolamento – exercícios práticos guiados através de áudios
com o objetivo de desenvolver a propriocepção corporal-vocal do discente.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BARBARA BISCARO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 10:34:33, 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 00035164/2020 e o código 5M7VW00I.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
AVALIAÇÃO 1) Experimento em grupo da Foto-Radio-Novela. Peso: 50%. Será avaliado em
todas as disciplinas envolvidas no projeto.
AVALIAÇÃO 2) Criação sonora individual. 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
BAGNO, Marcos. Língua, linguagem e linguística: pondo os pingos nos ii. São Paulo:
Parábola Editorial, 2014. Linguagem cognição e cultura: p. 9 a p.19. Link:
http://www.youblisher.com/p/1014242-Lingua-linguagem-linguistica/
AGUILAR, Gina Monge. Princípios para o treinamento vocal do ator: vozes que chamam,
perguntam e dialogam. São Paulo: Dissertação (Mestrado) – Departamento Artes Cênicas
/ Escola de Comunicações e Artes/USP, 2008.
GAYOTTO, Lúcia. Voz, partitura da ação. São Paulo: Summus, 1997.
SPRITZER, Mirna. O exercício radiofônico como prática da palavra, da vocalidade e da
escuta. In. Revista Urdimento v. 01 n. 22. Florianópolis: PPGT/UDESC, 2014. Disponível em:

http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/issue/view/307/showToc
STANISLAVISKI, Constantin. A construção da personagem. 14ª. Ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2004.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA
1

DATA
04/11/20

2

11/11/20

3

18/11/20

4

25/11/20

ATIVIDADES
Apresentação do plano de atividades do semestre, divisão
dos grupos de trabalho e introdução dos conceitos da
Proposição Somática 1. Aula síncrona via BBB Moodle: das
10:30h às 12h.
Atividade assíncrona: execução da Proposição Somática 1/
Atividade síncrona: discussão da mesma via BBB das
10:30h às 12h.
A voz e a palavra no teatro e no rádio-teatro. Atividade
síncrona: das 10:30h às 12h no BBB.
Atividade assíncrona: execução da proposta Processo
Criativo 1/ Atividade síncrona: discussão da mesma via BBB
das 10:30h às 12h.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BARBARA BISCARO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 10:34:33, 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 00035164/2020 e o código 5M7VW00I.

II) Rádio-teatro e criação sonora – estudos sobre a linguagem do rádio-teatro,
experimentações práticas e apreciação auditiva.
III) Projeto comum das disciplinas – estudos sobre o melodrama, com foco no texto Romeu
e Julieta, de W. Shakespeare, trazendo os universos da rádio-novela e foto-novela para a
criação de um exercício prático em grupos nestas linguagens.

6

02/12/20

6

09/12/20

7

16/12/20

8

10/02/21

9

17/02/21

10

24/02/21

11

03/03/21

12

10/03/21

13

17/03/21

14

24/03/21

15

31/03/21

EXAME

04/04/21

Atividade síncrona: encontro entre os professores do projeto
em comum com o tema Melodrama.
Atividade assíncrona: execução da proposta Processo
Criativo 2 /Atividade síncrona: discussão da mesma via BBB
das 10:30h às 12h.
Atividade síncrona: avaliação das propostas criadas via
BBB das 10:30h às 12h.
Atividade assíncrona: execução da Proposição Somática 2
e estudo dos materiais no repositório de conteúdo da
disciplina.
Atividade síncrona: trabalho em grupos na execução da
cena da rádio-foto-novela, via BBB Moodle das 10:30h às
12h. Atividade assíncrona: continuidade no trabalho em
grupo fora do horário de aula. Etapa 1: Roteiro
Atividade síncrona: trabalho em grupos na execução da
cena da rádio-foto-novela, via BBB Moodle das 10:30h às
12h. Atividade assíncrona: continuidade no trabalho em
grupo fora do horário de aula. Etapa 2: captação de áudio e
possibilidades de gravação/edição.
Atividade síncrona: trabalho em grupos na execução da
cena da rádio-foto-novela, via BBB Moodle das 10:30h às
12h. Atividade assíncrona: continuidade no trabalho em
grupo fora do horário de aula. Etapa 3: criação dos
personagens e ação vocal.
Atividade síncrona: trabalho em grupos na execução da
cena da rádio-foto-novela, via BBB Moodle das 10:30h às
12h. Atividade assíncrona: continuidade no trabalho em
grupo fora do horário de aula. Etapa 4: Contra-regragem e
trilha sonora.
Atividade síncrona: trabalho em grupos na execução da
cena da rádio-foto-novela, via BBB Moodle das 10:30h às
12h. Atividade assíncrona: continuidade no trabalho em
grupo fora do horário de aula. Etapa 5: percalços e
demandas do trabalho.
Atividade síncrona: trabalho em grupos na execução da
cena da rádio-foto-novela, via BBB Moodle das 10:30h às
12h. Atividade assíncrona: continuidade no trabalho em
grupo fora do horário de aula. Etapa 6: Apresentação das
cenas.
Atividade síncrona: avaliação do processo da disciplina via
BBB Moodle das 10:30h às 12h.
Prova teórica sobre os conteúdos e bibliografias do
semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BARBARA BISCARO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 10:34:33, 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 00035164/2020 e o código 5M7VW00I.

5

7

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3VOZ4

VOZ 4

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 4
Turma C
N. Vagas 20
OBRIGATÓRIA
MOODLE/ WHATSAPP/ GOOGLE MEET
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presencial (h/a)
(h/a)
(no retorno
presencial)
20
25
Sem previsão
Terças das 13:30h às 15h.

45 h/a
(54 regular)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

barbara.biscaro@g
mail.com

Voz 3
Livre
Fone de ouvido com microfone
Celular ou computador
Internet

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

Ementa:
Linguagem e voz na prática escolar. A expressão vocal infantil. Reflexões psico-pedagógicas
sobre o trabalho vocal, sonoro e musical com crianças e com adultos. A prática vocal nas
escolas. O espaço lúdico dos sons, da musicalidade e da voz no universo infantil. Jogos e
improvisações teatrais.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina abordará projetos coletivos que visam a experimentação da voz na linguagem
virtual e tecnológica, levando em consideração o ensino remoto e sua imposição de
transformações na linguagem teatral. Será realizada uma parceria com as outras disciplinas
do semestre, assim como a adoção de um conjunto de textos dramáticos em comum a várias
matérias como repositório de materiais para o processo de aprendizagem. O objetivo é
exploração de técnicas e estéticas da voz e da sonoridade possíveis na modalidade remota,
assim como uma reflexão sobre a prática vocal no teatro.
I) Técnicas e práticas vocais em isolamento – exercícios práticos guiados através de áudios
com o objetivo de desenvolver a propriocepção corporal-vocal do discente.
II) Processo Criativo – exercícios práticos em grupo para a elaboração do projeto da

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BARBARA BISCARO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 10:34:33, 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 00035164/2020 e o código G69EW8B6.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
AVALIAÇÃO 1) Projeto Criativo. Peso: 50% - Entrega dia 09 de fevereiro de 2021.
AVALIAÇÃO 2) Execução prática do projeto em grupo, dividida em 2 etapas. Peso: 50%.
Datas conforme cronograma abaixo.
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
BOAL, Augusto. Jogos para Atores e Não-Atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
FERREIRA, Léslie. Era uma vez... a voz. São Paulo: Prófono, 2000.
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura . 2º. ed. São Paulo: Perspectiva,
1990.
PACHECO, Cláudia. BAÊ, Tutti. Canto: equilíbrio entre corpo e som: princípios da fisiologia vocal. São
Paulo: Irmãos Vitale, 2006.
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Ed. da UNESP, 1991.
TOSTO, Ida Maria Tosto. La voce musicale: orientamenti per l’educazione vocale. Torino: EDT/SIEM,
2009.
VALENTE, Heloísa A. D. Os cantos da voz: entre ruído e silêncio. São Paulo: Annablume, 1999.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA
1

DATA
03/11/20

2

10/11/20

3

17/11/20

4

24/11/20

5

01/12/20

6

08/12/20

7

15/12/20

ATIVIDADES
Apresentação do plano de atividades do semestre, divisão
dos grupos de trabalho e introdução dos conceitos da
Proposição Somática 1. Aula síncrona via BBB Moodle: das
13:30h às 15h.
Atividade assíncrona: execução da Proposição Somática 1/
Atividade síncrona: discussão da mesma via BBB das 13:30h
às 15h.

Vozes Fantasmas: criação sonora e vocal
Atividade síncrona: das das 13:30h às 15h no BBB.
Atividade assíncrona: execução da proposta Processo
Criativo 1/ Atividade síncrona: discussão da mesma via BBB
das das 13:30h às 15h.
Introdução aos conceitos da Proposição Somática 2.
Atividade síncrona: das das 13:30h às 15h no BBB.
Atividade assíncrona: execução da proposta Proposição
Somática 2/ Atividade síncrona: discussão da mesma via
BBB das 13:30h às 15h.
Princípios de ação e composição sonora
Atividade síncrona: das 13:30h às 15h no BBB.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BARBARA BISCARO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 10:34:33, 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 00035164/2020 e o código G69EW8B6.

disciplina.
III) Estéticas da voz em modo remoto: vozes fantasmas, rádio-teatro, arte sonora.

9

09/02/21

9

16/02/21

10

23/02/21

11

02/03/21

12

09/03/21

13

16/03/21

14

23/03/21

15

30/03/21

EXAME

04/04/21

Atividade assíncrona: execução da proposta Processo
Criativo 2 e reunião dos grupos de trabalho para a
retomada.
Avaliação 1: entrega do Projeto Criativo
Atividade Síncrona: Apresentação de processo – Grupo 1
das 13:30h às 15h no BBB./ Atividade Assíncrona: preparação
do trabalho nos grupos.
Atividade Síncrona: Apresentação de processo – Grupo 2
das 13:30h às 15h no BBB./ Atividade Assíncrona: preparação
do trabalho nos grupos.
Atividade Síncrona: Apresentação de processo – Grupo 3
das 13:30h às 15h no BBB./ Atividade Assíncrona: preparação
do trabalho nos grupos.
Atividade Síncrona: Re-apresentação de processo – Grupo
1 das 13:30h às 15h no BBB./ Atividade Assíncrona:
preparação do trabalho nos grupos.
Atividade Síncrona: Re-apresentação de processo – Grupo
2 das 13:30h às 15h no BBB./ Atividade Assíncrona:
preparação do trabalho nos grupos.
Atividade Síncrona: Re-apresentação de processo – Grupo
3 das 13:30h às 15h no BBB./ Atividade Assíncrona:
preparação do trabalho nos grupos.
Atividade síncrona: Avaliação da disciplina das 13:30h às 15h
no BBB.
Prova teórica sobre os conteúdos do semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BARBARA BISCARO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 10:34:33, 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 00035164/2020 e o código G69EW8B6.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3AGES2
Código disciplina
Curso
Professor
Tipo
Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
90 (108 – regular)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na Escola II
Nome da disciplina
Licenciatura em Teatro
Diego de Medeiros Pereira
Contato:
diego.pereira@udesc.br
Fase
Turma
Nº Vagas
8ª
TET8
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)
45
45
nenhuma
Terças-feiras das 15h20min às 17horas
Orientações – agendadas com os/as orientadores/as
Metodologia do Ensino do Teatro II (Escola)
Livre
Acesso à internet e equipamento para digitação de textos.

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

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:
Conteúdos:
Formas de abordagem do teatro na escola;
Plano de Trabalho e Planos de Aula;
Prática supervisionada em teatro;
Teatro e acessibilidade;
Discussões sobre gênero e sexualidade na escola;
Educação e relações étnico-raciais;
Educação ambiental;
Ética na escola;
Produção de conhecimento em Pedagogia do Teatro.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:39:14, 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 00035164/2020 e o código MDS8584F.
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
1 – Plano de Trabalho (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:
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).

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMAN
A
1

DATA
03/11

ATIVIDADES
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização da Disciplina e
Campos de Estágio. Orientações individuais. Atividades
Assíncronas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:39:14, 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 00035164/2020 e o código MDS8584F.

·

Objetivos:
Definir proposta de intervenção artístico-pedagógica não presencial, de acordo com
a realidade da turma e/ou escola;
Organizar uma proposta de trabalho e planos de aula correspondentes;
Desenvolver prática supervisionada de Teatro em escolas;
Investigar formas de atuação como docente de teatro em escolas;
Problematizar temas contemporâneos que emergem no ambiente escolar;
Produzir reflexão crítica sobre a prática.
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10/11

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teorias Pedagógicas.
Orientações individuais. Atividades Assíncronas.
17/11 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização dos Planos de
Trabalho e Planos de Aula. Organização dos Seminários
Temáticos. Orientações individuais. Atividades Assíncronas.
24/11 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Entrega e Compartilhamento
dos Planos de Trabalho (avaliação 1). Orientações individuais.
Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
01/12 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Ética na Escola. Orientações
individuais. Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
08/12 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático I
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
15/12 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Gestão Escolar. Orientações
individuais. Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
Recesso Escolar de 21/12/2020 a 02/02/2021
09/02 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Conversa com Egressos.
Orientações individuais. Prática de Estágio. Atividades
Assíncronas.
23/02 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático II
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
02/03 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático III
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
09/03 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário de Estágio do
CEART.
16/03 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização e Escrita do
Artigo. Orientações individuais. Prática de Estágio. Atividades
Assíncronas.
30/03 Aula síncrona (15:20 – 17:00): Avaliação final da disciplina.
Entrega do Artigo (avaliação 4).
Atividades assíncronas por conta dos feriados.
Atividades assíncronas por conta dos feriados.
06/04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:39:14, 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 00035164/2020 e o código MDS8584F.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3METO2
Código disciplina

Metodologia do Ensino do Teatro II (Escola)
Nome da disciplina

Curso
Professor

Licenciatura em Teatro
Diego de Medeiros Pereira

Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
60 (72 – regular)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
diego.pereira@udesc.br
Fase
Turma
Nº Vagas
2ª
TET2
40
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)
30
30
nenhuma
Quartas-feiras das 13h30min às 15h10min
Metodologia do Ensino de Teatro I
Livre
Acesso à internet e equipamento para digitação de textos.

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

Ementa:
Teatro na Escola como componente curricular e como projeto extracurricular. Texto
dramático e texto teatral: abordagens centradas no resgate de histórias de vida e
experiências individuais e de grupo; abordagens centradas em textos dramáticos ou
fragmentos de textos diversos; abordagens vinculadas a um pré-texto. Articulação
entre os contextos social, ficcional e de ambientação cênica. Metodologia e aquisição
do conhecimento: conceitos, convenções e regras.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Conteúdos:
Teatro na Escola como componente curricular / Correntes Pedagógicas;
Legislação Educacional Brasileira (Leis de Diretrizes e Bases, Parâmetros
Curriculares Nacionais, Temas Transversais, Referencial Curricular Nacional,
Base Nacional Comum Curricular e Diretrizes Curriculares de Santa Catarina e de
Florianópolis);
A Linguagem Teatral na Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:39:14, 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 00035164/2020 e o código Y775OU6U.
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Objetivos:
Discutir o ensino do Teatro em escolas – aspectos pedagógicos, artísticos e legais;
Compreender as especificidades do trabalho com a linguagem teatral em cada etapa
da Educação Básica – Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio e Educação
de Jovens e Adultos;
Estruturar de propostas de trabalho com a linguagem teatral para diferentes faixas
etárias;
Explorar o Drama, suas convenções e estratégias;
Investigar a Peça Didática como abordagem que explora a relação entre texto escrito
e jogo.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
1 – Planos de Aula (Peso 04)
Critérios: coerência na construção dos planos de aula; compreensão dos conceitos
abordados e das práticas teatrais propostas; construção de acordo com a estrutura
proposta, apresentando todos os itens solicitados; qualidade da redação.
2 – Projeto de Drama (Peso 05)
Critérios: coerência na construção do contexto ficcional e episódios; compreensão e
adequação das estratégias selecionadas; construção de acordo com a estrutura
proposta, apresentando todos os itens solicitados; criatividade na elaboração e
apresentação da proposta.
3 – Análise de Material (Peso 01)
Critérios: qualidade do relato e reflexão sobre o material disponibilizado e
estabelecimento de relações com suas experiências e/ou referências.
Bibliografia virtual:
BRASIL. Base nacional comum curricular. Brasília: MEC, 2017.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Linguagens,
códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC, 1999.
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. Brasília: 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.
CONCILIO, Vicente. “Sete vezes Sr, Schmitt”: o modelo de ação e o jogo da
encenação com a peça didática de Bertolt Brecht. Urdimento – Revista de Estudos
em Artes Cênicas, v. 2, n. 17, p. 157-163. Florianópolis: UDESC/CEART, 2011.
PEREIRA, Diego de Medeiros. Drama como uma possibilidade teatral na Educação
Infantil. Revista aSPAs, v. 4, p. 68 – 79. São Paulo: USP, 2014.
TELLES, Narciso; FLORENTINO, Adilson (orgs.). Cartografias do Ensino do
Teatro. Uberlândia: EDUFU, 2009.
VIDOR, Heloise. O professor assume um papel e traz, por que não, um personagem
para a sala de aula: desdobramentos do procedimento teacher in role no processo de
drama. Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênica, v. 01, n. 10, p. 13-21.
Florianópolis: UDESC/CEART, 2008.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:39:14, 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 00035164/2020 e o código Y775OU6U.

Avaliação em Teatro;
Elaboração de Planos de Aula;
Drama como Método de Ensino – convenções (contexto-ficcional, pré-texto,
episódios e experimentação de papéis) e estratégias (professor-personagem,
estímulo composto, ambientação cênica, entre outras);
Estruturação de Propostas de Drama;
Peças Didáticas – relações entre texto dramático e jogo.
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DATA
04/11

ATIVIDADES

Aula síncrona (13:30 – 15:10): Apresentação da disciplina.
Pedagogia do Teatro e Teatro como Pedagogia.
11/11 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Teatro na Educação Infantil.
18/11 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Teatro no Ensino Fundamental.
25/11 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Teatro no Ensino Médio.
02/12 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Teatro na Educação de Jovens
e Adultos.
09/12 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Estruturação de Planos de
Aula (avaliação 1).
16/12 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Apresentação e Entrega dos
Planos de Aula.
Recesso Escolar de 21/12/2020 a 02/02/2021
03/02 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Teoria do Drama.
10/02 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Experimentação do Drama.
24/02 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Experimentação do Drama.
03/03 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Planejamento do Drama.
10/03 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Planejamento do Drama.
17/03 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Apresentação dos Processos
de Drama (avaliação 2).
24/03 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Teoria da Peça Didática.
31/03 Aula síncrona (13:30 – 15:10): Experimentação da Peça
Didática. Avaliação Final da Disciplina.
13/04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:39:14, 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 00035164/2020 e o código Y775OU6U.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3ESTI1
Código disciplina

Estética Teatral I
Nome da Disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Edélcio Mostaço

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

Fase
Turma
6ª
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
22
60
Não sei o horário

edmost@uol.com.
br
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
0

Não há
Livre

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

Ementa:
O fato estético – origens e desenvolvimento da estética – a relação palco x plateia –
o teatro como linguagem – natureza e características do signo teatral – mimese e
ficção – mito, rito e teatro – o dramático e suas características.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Levar o educando à percepção e compreensão da dimensão estética em sua
multiplicidade de abrangências: filosófica, social, psicológica, antropológica etc.
Levar o educando à compreensão do fenômeno teatral em particular, notadamente
quanto à noção de drama, dramático e trágico.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)
compreender a dimensão estética através de fenômenos concretos
b)
compreender as relações entre arte e experiência
c)
compreender as relações entre corpo e cultura
d)
compreender as características da performance
Procedimentos e critérios de Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por EDELCIO MOSTACO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 18:31:02, 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 00035164/2020 e o código Z55QLS33.
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Bibliografia virtual
SANTAELLA, L. Sensação, fenomenologia, ecologia e semiótica. São Paulo, Ed.
Cenage, 2017.
BAYER, R. História da estética. Lisboa. Estampa: 1979.
CARLSON, M. Introdução à performance. Belo Horizonte. UFMG,
JAQUET, C. A força do corpo humano. SP. Annablume, 2010.
JEUDY, H. P. O corpo como objeto de arte. SP. Estação Liberdade, 2002.
SANTAELLA, L.. Cultura e artes do pós-humano. SP. Paulus, 2003.
SALA PRETA, Revista USP, n. 9. 2009 (Performer, de R. Schechner).
MAFESOLI, M. Elogio da razão sensível. Petrópolis, Vozes, 2001.
LE BRETON, D. Antropologia dos Sentidos. Petrópolis, Ed. Vozes, 2016.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula (exemplo)
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por EDELCIO MOSTACO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 18:31:02, 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 00035164/2020 e o código Z55QLS33.

Serão realizadas duas avaliações:
1) seminário virtual em grupo
2) trabalho escrito (paper)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3HITO4
Código disciplina

História do Teatro IV
Nome da Disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Edélcio Mostaço

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

Fase
Turma
6ª
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
22
60
Não sei o horário

edmost@uol.com.
br
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
0

Não há
Livre
-

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

Ementa:
O teatro dos diretores. O teatro e a vida teatral na segunda metade do século XX. A
diversidade das tendências contemporâneas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Compreender o teatro contemporâneo e suas narrativas históricas. Estudar as
sociedades a partir de suas manifestação cênicas atuais. Dar a conhecer, através
da história do teatro, as relações sociais, usos, condutas, práticas e costumes
relevantes.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Reconstruir as narrativas artísticas relativas ao teatro contemporâneo no
Ocidente.
3.2.2 Estudar o teatro praticado pelas grandes correntes estéticas dos séculos XX e
XXI. Relações entre tais correntes e o Brasil.
3.2.3 Compreender o teatro praticado pelos grandes grupos, companhias e artistas
do período.
3.2.4 Criar através de suas atividades acadêmicas pontos de intersecção entre as
atividades de pesquisa, ensino e extensão.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por EDELCIO MOSTACO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 18:31:02, 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 00035164/2020 e o código 7MO675ML.
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1. Aulas assíncronas – gravadas
2- atendimentos síncronos – dúvidas, interlocução
3- aulas sobre temas em comum – síncronas
Avaliação: um seminário virtual organizado por grupo de alunos
Um trabalho escrito (paper)
Bibliografia virtual
BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000.
PIGNARRE, Robert. História do Teatro. Lisboa: Publicações Europa-América, s/d.
MOLINARI, Cesare. História do Teatro. Lisboa, Ed. 70, 2010.
PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo, Perspectiva, 2009.
BURKE, Peter. O que é história cultural. Rio de Janeiro, Zahar, 2005.
WILLIAMS, Raymond. Drama em cena. SP: Cosac Naify, 2010.
WILLIANS, Raymond. Políticas do modernismo. São Paulo, Unesp, 2011.
FISCHER-LICHTE, Erika. Estética do performativo. Lisboa, Orfeu Negro, 2019.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
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11
12
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14
15
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula (exemplo)
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona
Aula Assíncrona
Aula Assíncrona
Aula Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por EDELCIO MOSTACO e FATIMA COSTA DE LIMA em 13/11/2020 às 18:31:02, 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 00035164/2020 e o código 7MO675ML.

3.2.5 Fomentar a expansão e consolidação do campo intelectual e criativo do teatro.
Procedimentos e critérios de Avaliação
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(Código)
3HIT02
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários (Atividades
Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/soft
wares necessários

(Disciplina)
História Do Teatro 2
Licenciatura em Teatro
Fátima Costa de Lima

costadelimafatima
@gmail.com /
948984692944
Fase 2ª
Turma C/X
N. Vagas Livre
Moodle (Pdfs), Jitsi (aulas Síncronas), Youtube
(vídeos) e Whatsapp (debates e solucionar dúvidas)
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas (h/a) Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
42
30
2ª feira, 13h30 – 15h10
Avaliações (ver cronograma): 13h30 – 17h00
Não há
Livre
Computador e/ou celular / Wifi

Ementa:
O Renascimento teatral no ocidente. Commedia dell’Arte. O século de ouro. O teatro
renascentista. O teatro elisabetano. O teatro clássico e francês. Desenvolvimento da
comédia burguesa.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Partindo da ideia de “corpo carnavalesco” da “festa carnavalesca” (Bakhtin), a
disciplina parte do estudo da cultura popular da Renascença e avança para culturas
teatrais protonacionais europeias do período, a saber: a Commedia dell’Arte italiana,
o siglo de oro espanhol, o teatro clássico francês e a comédia burguesa. Além de
corpo, outros elementos para ler o teatro como festa popular são: história, dramaturgia
e espaço teatral.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Desenvolvimento de conteúdo
- Atividades síncronas:
1. Explanação de conteúdos históricos e conceituais (Jitsi, 26 horas);
2. Debates de questões de leitura e conteúdo (Whatsapp e Jitsi, 16 horas).
- Atividades assíncronas:
1. Observação de montagens teatrais atuais de dramaturgias históricas (Youtube, 8
horas);
2. Observação de conteúdo histórico (Youtube, 8 horas).
- Avaliações:
1. Pesquisa, preparação e leitura dramática de cena de dramaturgia histórica (6
horas);
2. Apresentação de experimentações cênicas (8 horas).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código OL716QR8.
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SEMAN
A
1

DATA

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
ATIVIDADES
TEXTO

7

09No
v
16No
v
23No
v
30No
v
07De
z
14De
z
08Fev

Aula síncrona 13-30->15h10:
Corpo carnavalesco
Aula síncrona 13-30->15h10:
Contexto histórico
Aula síncrona 13-30->15h10:
Cultura popular renascentista
Aula síncrona 13-30->15h10:
Commedia dell’Arte
Aula síncrona 13-30->15h10:
Comédia burguesa
Aula síncrona 13-30->15h10:
Siglo de oro espanhol
Aula síncrona 13-30->15h10:
Teatro elisabetano

8

15Fev

9

22Fev

10

1ºMar

11

09Mar

Aula síncrona 13-30->15h10:
Teatro clássico francês
1ª avaliação: 2 grupos +
debate sobre leitura
dramática
1ª avaliação: 2 grupos +
debate sobre leitura
dramática
1ª avaliação: 2 grupos +

2
3
4
5
6

O corpo carnavalesco,
de Bakhtin a Exu e
Apresentação do problema
Goldoni,
da Commedia dell’Arte à
comédia burguesa
Uma breve história do teatro
breve
A profissionalização... e
O novo teatro profissional
londrino
Revolução Francesa e teatro
Dramaturgias (a determinar com
a turma)
Dramaturgias (a determinar com
a turma)
Dramaturgias (a determinar com
a turma)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código OL716QR8.

Bibliografia virtual (Pdfs e Ppts publicados na Plataforma Moodle)
BAKHTIN, Mikhail. Apresentação do problema. In: A cultura popular na Idade Média
e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução de Yara Fratsch
Vieira. São Paulo: Annablume/Hucitec, 2002. Disponibilizado pela professora na
Plataforma Moodle.
CARPEAUX, Otto Maria. Teatro e Estado do Barroco. Revista Estudos Avançados,
volume 4, número 10, 1990. Disponibilizado pela professora.
DUARTE, André Luis Bertelli. Goldoni, da Commedia dell’Arte à comédia burguesa,
p. 29-58. In: Apropriações históricas e releituras estéticas da comédia de Carlo
Goldoni pela modernização artística no Brasil do século XX. Uberlândia: IHUFU, 2015 (Tese de Doutorado em História). Disponibilizado pela professora na
Plataforma Moodle.
GIOVANNI, Claudio. Revolução Francesa e teatro. Seminário Nacional Da ANPUH,
2017. Disponibilizado pela professora na Plataforma Moodle.
LIMA, F. C. O corpo carnavalesco, de Bakhtin a Exu. Disponibilizado pela
professora na Plataforma Moodle.
LIMA, F. C. Sobre tragédia e drama barroco alemão. Disponibilizado pela professora
na Plataforma Moodle.
ZAMORANO, Miguel Angél. Uma breve história do teatro breve. In: Teatro breve do
século de ouro. São Paulo: Perspectiva, 2020. Disponibilizado pela professora na
Plataforma Moodle.
SEIDL, Rodrigo. A profissionalização do teatro londrino, p. 18-37 e O novo teatro
profissional londrino, p. 55-77. In: O negócio do ócio: o teatro profissional
londrino (1576-1603). São Paulo: PUC-SP, 2009 (Dissertação de Mestrado em
História Social). Disponibilizado pela professora na Plataforma Moodle.
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15Mar
22Mar
29Mar

15
EXAME

05Abr
12Abr

Sobre tragédia e drama barroco
Sobre tragédia e drama barroco
Prova prática para disciplinas do
semestre (projeto da fase)
Retomada de todo o conteúdo
Todo o conteúdo da disciplina

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código OL716QR8.

12
13
14

debate sobre leitura
dramática
Aula síncrona 13-30->15h10
Aula síncrona 13-30->15h10
Semana da 2ª avaliação:
experimentações cênicas
Aula síncrona 13-30->15h10
Sabatina em grupo
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3AGES2

Código disciplina

Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na Escola II

Curso

LICENCIATURA EM TEATRO

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

Filipe Brancalião

fibrancaliao@gmail.com
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
8ª
TET8 X
20
Moodle (para disponibilizar materiais e links)
Google Meet (link no moodle para aulas
síncronas)
Carga horaria total (h/a)
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
90 h/a (108 h/a regular)
(no retorno presencial)
45h/a
45h/a
nenhuma
Horários
Terças-feiras das 15h20min às 17horas
(Atividades Síncronas)
Orientações – agendadas com os/as orientadores/as
Pré-requisitos
Metodologia do Ensino de Teatro II (Escola)
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Acesso a internet e equipamento para digitação de
necessários
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;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FILIPE BRANCALIÃO ALVES DE MORAES e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 19:40:20, 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 00035164/2020 e o código 5ANAL409.
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•
•
•
•
•
•

Discutir metodologias e práticas do Ensino do Teatro em Escolas;
Discutir políticas educacionais no Brasil;
Refletir sobre a presença do artista 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 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;
• Estruturas de ensino e produção de conhecimento em teatro.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1 – Plano de Trabalho (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.
www.educacional.com.br/reportagens/educar2001/texto06.asp

In:

Educar

2001

__________________. 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.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FILIPE BRANCALIÃO ALVES DE MORAES e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 19:40:20, 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 00035164/2020 e o código 5ANAL409.

•
•
•
•
•
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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 2020.2
SEMANA

DATA

ATIVIDADES

1

03/11

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização da Disciplina e Campos
de Estágio.
Orientações individuais.
Atividades Assíncronas.

2

10/11

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teorias Pedagógicas.
Orientações individuais.
Atividades Assíncronas.

3

17/11

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização dos Planos de Trabalho e
Planos de Aula. Organização dos Seminários Temáticos.
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

4

24/11

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Entrega e Compartilhamento dos
Planos de Trabalho (avaliação 1).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FILIPE BRANCALIÃO ALVES DE MORAES e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 19:40:20, 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 00035164/2020 e o código 5ANAL409.

_____. “Avaliação em Teatro – implicações, problemas e possibilidades”, in Sala Preta –
Revista do Departamento de Artes Cênicas da USP. São Paulo, ECA, 2002.
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Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
5

01/12

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Ética na Escola.
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

6

08/12

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático I (avaliação 3).
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

7

15/12

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Gestão Escolar.
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

8

09/02

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Conversa com Egressos.
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

9

23/02

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático II (avaliação 3).
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

10

02/03

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático III (avaliação 3).
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

11

09/03

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário de Estágio do CEART.

12

16/03

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização e Escrita do Artigo.
Orientações individuais.
Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FILIPE BRANCALIÃO ALVES DE MORAES e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 19:40:20, 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 00035164/2020 e o código 5ANAL409.

Orientações individuais.
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13
30/03
Entrega do Artigo (avaliação 4).

14
Atividades assíncronas por conta dos feriados.

15
Atividades assíncronas por conta dos feriados.

EXAME
06/04

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FILIPE BRANCALIÃO ALVES DE MORAES e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 19:40:20, 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 00035164/2020 e o código 5ANAL409.

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Avaliação final da disciplina.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(#AGCO2)
Código disciplina
Curso

Estágio Curricular Supervisionado: Estágio na
Comunidade 2
Nome da disciplina
Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Flávio Desgranges

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
90
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
fdesgranges@uol.com
.br
Contato
N. Vagas

Fase 6
Turma C
Obrigatória
Google meets
Google drive
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
45
45
Não há
3as feiras, 15h20-17h
Práticas de estágio (conforme cada campo)
Metodologia do Ensino do Teatro 3: Comunidade
Livre

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

Ementa:
Questões estéticas. O comprometimento com questões sócio-políticas. Prática de
estágio supervisionada. Relatório de Estágio.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Levar o educando à percepção e compreensão das possibilidades artísticas e
pedagógicas que podem surgir de processos teatrais em comunidades, dando
sequência aos estudos realizados na disciplina “Estágio Curricular Supervisionado:
teatro na comunidade I”. De modo a ressaltar e fomentar o debate acerca das
razões que movem os alunos em seus processos de estágios, e sobre a potência
educacional do teatro neste contexto de atuação. Propor que acadêmicos e
acadêmicas acerca do modo de aproximação e de atuação nas comunidades em
que desenvolvem os seus estágios, levando-os a pensar teórica e

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FLAVIO AUGUSTO DESGRANGES DE CARVALHO e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 14:17:23, 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 00035164/2020 e o código OPZG1447.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
Artigo final acerca de processo desenvolvido na comunidade: Escrita, clareza,
pertinência, desenvolvimento teórico-metodológico.
Orientação da prática de estágio.
Seminários sobre artigos previamente combinados com os educandos.
Bibliografia virtual
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).
CRUZ, Hugo et alii (org.). A Busca do Comum. In:
https://www.mexe.org.pt/media/filer_public/63/b9/63b9af5b-94d0-4aaa-8ac8fc6f5b61d390/abuscadocomum.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
03/11
2

10/11

3

17/11

4

24/11

5

01/12

6

08/12

ATIVIDADES
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização da Disciplina e
Campos de Estágio. Orientações individuais. Atividades
Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teorias Pedagógicas.
Orientações individuais. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização dos Planos de
Trabalho e Planos de Aula. Organização dos Seminários
Temáticos. Orientações individuais. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Entrega e Compartilhamento
dos Planos de Trabalho (avaliação 1). Orientações
individuais. Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Orientações individuais.
Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático I
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FLAVIO AUGUSTO DESGRANGES DE CARVALHO e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 14:17:23, 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 00035164/2020 e o código OPZG1447.

metodologicamente as práticas teatrais que desenvolvem em seus contextos de
atuação.

30

15/12

8

09/02

9

23/02

10

02/03

11

09/03

12

16/03

13

30/03

14
15
EXAME

-

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Orientações individuais.
Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Conversa com Egressos.
Orientações individuais. Prática de Estágio. Atividades
Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático II
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático III
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário de Estágio do
CEART.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização e Escrita do
Artigo. Orientações individuais. Prática de Estágio. Atividades
Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Avaliação final da disciplina.
Entrega do Artigo (avaliação 4).
Atividades assíncronas por conta dos feriados.
Atividades assíncronas por conta dos feriados.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FLAVIO AUGUSTO DESGRANGES DE CARVALHO e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 14:17:23, 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 00035164/2020 e o código OPZG1447.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(TET@- C e TET2 -X)
Código disciplina

Improvisação Teatral II
Nome disciplina

Curso
Professor (a)

Licenciatura em Teatro
Heloise Baurich Vidor Contato
heloisebvidor@gmai
l.com
xxxxxx
Contato xxxxxx
Fase 2ª.
Turmas:
N. Vagas 15 cada
turma
CeX
Obrigatór
ia
BBB e Meet
Atividade Atividades Atividades
s
Assíncron Presencial (h/a)
Síncronas as (h/a)
(no retorno
(h/a)
presencial)
28h
44h
xxxxx
Terças -feiras 15:20h às 17h – Turma X
Quintas-feiras 15:20h às 17h – Tuma C
Não há
Livre
xxxxxxxxxxxxxx

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

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

Ementa: Jogos teatrais. Jogos de status. Improvisação orientada.
Estímulos. Composição de seqüências dramáticas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Ampliar a capacidade de resolução de problemas de improvisação e de
atuação por meio de exercícios cênicos focados na contação de histórias,
com ênfase na temática geral do melodrama, a ser desenvolvido em
formato de radionovela ilustrada por imagens, como um caminho para a
reflexão, criação cênica, aprendizagem e ensino do teatro em conjunto com
as outras disciplinas da segunda fase do curso.
Conteúdo programático:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código K3E5O71K.
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II. Unidade – Namoro com R e J: Aproximação com o melodrama, as
fotonovelas e radionovelas e o universo shakespereano, com a história de
R e J; com fragmentos do texto original; com a fotonovela de R e J publicada
no Brasil em 1971;
III. Unidade - Brincar de contar: nossos Romeus e nossas Julietas: histórias
a partir do ponto de vista de diferentes personagens; diferentes lugares;
diferentes épocas.
IV. Romeu/radionovela com Julieta/fotonovela (e vice-versa): foco na
criação das versões em áudio e das versões em fotonovela, resultando em
uma “radiofotonovela”.

Procedimentos e critérios de Avaliação
1ª. Apresentação das foto-áudio-histórias a partir de fábulas ou conto de
fadas.
Avaliação em grupo.
Critérios: Identificação dos “corpos animalescos” (corpo+voz) na contação
de uma fábula ou conto de fada. (30%)
Avaliação: Documentos do processo – produção de portfólio com textos
literários e teóricos, esboços, croquis, story board, roteiro das falas,
partitura das ambientações sonoras, fotogramas e outros materiais que
possam servir de registro do processo criativo individual.
Critérios: Qualidade da composição em termos de consistência do
material utilizado, relação com o conteúdo e a prática pessoal e
processual do registro;
Qualidade na forma de apresentação gráfica do material. (20%).
2ª. Avaliação: apresentação da Fotoradionovela #RomeueJulieta –
recontando Shakespeare.
Apresentação no final do semestre como avaliação conjunta com as
outras disciplinas.
Critérios: Apreensão dos conceitos relativos aos conteúdos da disciplina
de Improvisação 2, com a identificação de elementos do processo na
composição da fotoradionovela criada. (50%).
Bibliografia virtual
BENJAMIN, Walter. O Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai
Leskov. In. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e
história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.
Disponível em: https://territoriosdefilosofia.wordpress.com/2014/09/13/onarrador-consideracoes-sobre-a-obra-de-nikolai-leskov-walterbenjamin/comment-page-1/

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código K3E5O71K.

I. Unidade: Aquecimento contador: Estudo teórico-prático sobre a
Narrativa Oral que desenvolvam domínio do corpo e voz no espaço,
prontidão e escuta.
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KAYSER, Wolfgang. O grotesco. São Paulo: Perspectiva, 2003.
MEDEIROS, Fábio Henrique Nunes; MORAES, Taiza Mara Rauen. Contação
de histórias: Tradição, poética e interfaces. São Paulo: Edições Sesc, 2015.
(A SER ESCANEADO E ENVIADO)
SALLES, Cecília Almeida. Gesto inacabado – processo de criação artística.
São Paulo: Intermeios, 2011. (A SER ESCANEADO E ENVIADO)
SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. Porto Alegre: LPM, 2011.
(Disponivel na internet).
THOMASSEAU, Jean-marie. O melodrama. São Paulo: Ed. Perspectiva,
2005.
TIERNO, Giuliano (Org.). A Arte de contar Histórias: abordagem poética,
literária e performática. São Paulo: Icone editora, 2017. (A SER
ESCANEADO E ENVIADO)

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2

Turma X – Terças -feiras
SEMANA DATA
1 4h/a
03/11

ATIVIDADES
Aula síncrona 15:20h às 17h - 2h/aulas – Tutoria
apresentação do semestre.
Aula assíncrona 17:20h às 19h – 2h/aulas – estudo teórico
(texto a definir entre os que estão na bibliografia).
AS (2h/a) – Tutoria – Orientação do trabalho teórico-prático.
AA (4h/a)- Realização de exercício - Contação de histórias.

2 4h/a

10/11

3 6h/a

17/11

4 4h/a

24/11

Aula assíncrona (6h) – Estudo de textos teóricos (texto a
definir entre os que estão na bibliografia).
AS (2h/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

5 4h/a

01/12

AA (2 h/a)- Realização de exercício - Contação de histórias
AS (2h/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

6 6h/a

08/12

7 4h/a

15/12

AA (2 h/a)- Realização de exercício - Contação de histórias.
Aula assíncrona (6h) – Estudo de textos teóricos (texto a
definir entre os que estão na bibliografia).
AS (2ª/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.
AA (2h/a)- Realização de estudo teórico (texto a definir entre
os que estão na bibliografia).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código K3E5O71K.

GIRARDELLO, Gilka. Uma clareira no bosque – contar histórias na escola.
Campinas, SP: Papirus, 2014. (A SER ESCANEADO E ENVIADO)
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02/02

AS (2h/a)– Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

9 4h/a

09/02

AA (2h/a)- Realização de exercício - Romeu e Julieta.
AS (2 h/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

10 8h/a

17/02

11 4h/a

23/02

AA (2 h/a)- Realização de exercício - Romeu e Julieta.
Aula assíncrona (8h) – Estudo de textos teóricos (texto a
definir entre os que estão na bibliografia).
AS (2h/a)– Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

12 4h/a

02/03

AA (2h/a)- Realização de exercício - Romeu e Julieta.
AS (2h/a)– Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

13 8h/a

09/03

AA (2h/a)- Ensaio das cenas finais.
Aula assíncrona (8h) – Ensaio das cenas finais.

14 4h/a

16/03

AS – Apresentação cena final (4H)

15 4h/a
EXAME

30/03
06/04

AS – Avaliação do semestre (4H)
AS – Reapresentação da cena final reelaborada, de acordo
com as solicitações apontadas na avaliação.
Turma C – Quintas -feiras

SEMANA DATA
1 4h/a
05/11

ATIVIDADES
Aula síncrona 15:20h às 17h - 2h/aulas – Tutoria
apresentação do semestre.
Aula assíncrona 17:20h às 19h – 2h/aulas – estudo teórico
(texto a definir entre os que estão na bibliografia).
AS (2h/a) – Tutoria – Orientação do trabalho teórico-prático.
AA (4h/a)- Realização de exercício - Contação de histórias.

2 4h/a

12/11

3 6h/a

19/11

4 4h/a

26/11

Aula assíncrona (6h) – Estudo de textos teóricos (texto a
definir entre os que estão na bibliografia).
AS (2h/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

5 4h/a

03/12

AA (2 h/a)- Realização de exercício - Contação de histórias
AS (2h/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

6 6h/a

10/12

7 4h/a

17/12

AA (2 h/a)- Realização de exercício - Contação de histórias.
Aula assíncrona (6h) – Estudo de textos teóricos (texto a
definir entre os que estão na bibliografia).
AS (2ª/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

04/02

AA (2h/a)- Realização de estudo teórico (texto a definir entre
os que estão na bibliografia).
AS (2h/a)– Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

9 4h/a

11/02

AA (2h/a)- Realização de exercício - Romeu e Julieta.
AS (2 h/a) – Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

10 8h/a

18/02

8 4h/a

AA (2 h/a)- Realização de exercício - Romeu e Julieta.
Aula assíncrona (8h) – Estudo de textos teóricos (texto a
definir entre os que estão na bibliografia).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código K3E5O71K.
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25/02

AS (2h/a)– Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

12 4h/a

04/03

AA (2h/a)- Realização de exercício - Romeu e Julieta.
AS (2h/a)– Tutoria - Orientação do trabalho teórico-prático.

13 8h/a

11/03

AA (2h/a)- Ensaio das cenas finais.
Aula assíncrona (8h) – Ensaio das cenas finais.

14 4h/a

18/03

AS – Apresentação cena final (4H)

15 4h/a
EXAME

25/03
01/04

AS – Avaliação do semestre (4H)
AS – Reapresentação da cena final reelaborada, de acordo
com as solicitações apontadas na avaliação.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código K3E5O71K.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(3INTA4)
Código disciplina

(XXXX)
Interpretação IV

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Henrique Bezerra de henriquebezerrads@gmail.
Souza
com
---Contato ----Fase
Turma
N. Vagas
6
TET4-C
Moodle (para disponibilizar materiais e links)
Google Meet (para encontros de vídeo síncronos)
Atividade Atividades Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncron (no retorno presencial)
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
46
26
Nenhuma
5ª feira: 15:20 – 17:00

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/softwa
res necessários

Interpretação III
Livre
Computadores, smartphones, internet banda larga,
Google Meet,

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

Ementa:
Construção de partituras de ação. Precisão. Equilíbrio. Oposição. Modos
contemporâneos na construção da personagem
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. OBJETIVO GERAL
Desenvolver noções de atuação e interpretação teatral a partir da
exploração de partituras e ações físicas como material inicial para
composição de cenas.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Explorar princípios básicos da antropologia teatral segundo Eugenio
Barba

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:37:31, 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 00035164/2020 e o código Z492E5DX.
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3. CONTEÚDOS
- Princípios da antropologia teatral segundo Eugênio Barba (Equilíbrio
precário, oposição, incoerência coerente, virtude da omissão,
equivalência);
- Ação física e impulsos
- Composição de partituras corpo-vocais
- Contemporaneidade e artes vivas: relações com atuação,
performatividade, convívio e cena com mediação tecnológica
Procedimentos e critérios de Avaliação
A disciplina será construída em duas fases:
Na primeira, os discentes terão contato com material teórico da ementa, bem como
experimentações artísticas que orbitem sobre os pontos investigados. Nessa esteira,
as aulas terão como base a divisão em grupos de discussão para aprofundamento
teórico e permitirão que os participantes tenham contato com grupos e procedimentos
poéticos para, em sequência, dividirem-se em grupos e elaborarem um projeto de
experimentação cênica.
A segunda fase é destinada para os ensaios e partilha entre os grupos sobre o
experimento artístico que será construído. Essas apresentações serão realizadas
dentro da disciplina e discutidas pelos próprios grupos, havendo também a
possibilidade da presença de professores e artistas convidados.
Avaliações
Trabalho 1 - Projeto de experimento cênico: projeto escrito contendo os principais
fundamentos epistemológicos e de trabalho da ação que será realizada pelo grupo.
Trabalho 2 - Realização de experimento cênico e discussão: realização de
experimento cênico a ser apresentado na disciplina e sua posterior discussão em
grupo.
Critérios para avaliação: Articulação entre teoria e prática, adequação da escrita,
coerência na proposta poética.
Bibliografia virtual
AGAMBEM, Giorgio. O que é contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó, SC:
Argos, 2009.
BARBA, Eugenio. A canoa de papel: tratado de antropologia teatral. São Paulo.
Hucitec, 1994.
BARBA, Eugênio. SAVARESE, Nicola. A Arte Secreta do Ator - Um Dicionário
de Antropologia Teatral. São Paulo: É realizações, 2012.
BONFITTO, Matteo. O ator compositor. São Paulo: Perspectiva, 2006.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:37:31, 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 00035164/2020 e o código Z492E5DX.

- Realizar exercícios práticos de atuação a partir de impulsos físicos
(micro ação física);
- Investigar proposições cênicas contemporâneas que relacionem
cena e tecnologia
- Desenvolver cenas a partir de textos da dramaturgia latinoamericana;
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMAN
A
1

DATA

ATIVIDADES

05/11

Aula síncrona 2h/a: apresentação do plano de ensino e das
avaliações. + Aula assíncrona 2h/a: Leitura de texto
“Princípios-que-retornam”

2

12/11

Aula síncrona 2h/a: camadas da presença e princípios que
retornam na cena virtual + Aula assíncrona 2h/a: áudio com
exercícios

3

19/11

4

26/11

5

03/12

6

10/12

7

17/12

Aula síncrona 2h/a: Discussão texto e vídeos (partitura corpovocal) + Aula assíncrona 2h/a: Leitura de texto “O que é
contemporâneo?”
Aula síncrona 4h/a: Camadas da presença na cena virtual +
elaboração de microações em trios
Aula síncrona 4h/a: Apresentação das microações pro grupo
+ Aula assíncrona 2h/a: discussão em Fórum
Aula síncrona 4h/a: Discussão textos e grupos com tutoria do
professor + Aula assíncrona 2h/a: Leitura de dramaturgia
escolhida
Data final para entrega do projeto + Aula síncrona 4h/a:
apresentação das ideias do projeto

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:37:31, 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 00035164/2020 e o código Z492E5DX.

BURNIER, Luís Otávio. A arte de ator: da técnica a representação. Campinas,
SP: Unicamp, 2001
CARREIRA, André (org). Atuação por estados: uma pesquisa sobre
procedimentos de atuação. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2016.
DUBATTI, Jorge. Experiência teatral, experiência tecnovivial: nem identidade,
nem campeonato, nem melhoria evolutiva, nem destruição, nem laços
simétricos. Rebento, São Paulo, n. 12, p. 8 – 32, jun. 2020.
DUBATTI, Jorge. Convivio y tecnovivio: el teatro entre infância y babelismo.
Revista Colombiana de las Artes Escénicas, v. 9, p. 44 – 54, jan. – dez, 2015.
FLASZEN, Ludwik; POLLASTRELLI, Carla; MOLINARI, Renata (org). O teatro
laboratório de Jerzy Grotowski. 1959 – 1969. São Paulo: Perspectiva, 2010.
GROTOWISKY, Jerzy. Em Busca de Teatro pobre. Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 1970.
MARINIS, Marco de. En busca del actor y del espectador: comprender el teatro
II. Buenos Aires: Tapa Blanda, 2005.
MONTEIRO, Gabriela Lírio. O corpo expandido e efeitos de presença em
performances intermediais. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arte
da UnB, Brasília, v. 17, n. 2, p. 103 – 120, 2018.
MUNIZ, Mariana Lima. Cena de exceção: o teatro neotecnológico em Belo
Horizonte (Brasil) e Buenos Aires (Argentina). Revista Brasileira Estudos da
Presença, Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 366 – 389, 2018.
RICHARDS, Thomas. At work with Grotowski on physical actions. Nova York:
Routledge, 2004.
SCHECHNER, Richard. Performance – Teoria y precticas interculturales.
Buenos Aires: SERRANO, Raul. Nuevas tesis sobre Stanislavski. Buenos
Aires: Auel, 2004. Universidad de Buenos Aires, 2000.
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04/02

9

11/02

10

18/02

11

25/02

12

04/03

13

11/03

14

18/03

15

25/03

RECESSO 21/12 a 02/02
Aula síncrona 2h/a: Discussão e orientações para
encaminhamento prático dos trabalhos (plataformas,
procedimentos, estratégias, visualidades...) + Aula
assíncrona 4h/a: leitura de texto “Convivio e Tecnovivio” e
discussão em Fòrum
Aula síncrona 2h/a: Ensaio em grupos com tutoria + Aula
assíncrona 4h/a: estruturação com a dramaturgia escolhida +
Vídeos de experimentos cênicos (Distância, Parece Loucura
mas há método...)
Aula síncrona 4h/a: Ensaio em grupos com tutoria + Aula
assíncrona 2h/a: estruturação com a dramaturgia escolhida
Aula síncrona 2h/a: Organização dos procedimentos de
apresentação, levantamento de convites, etapas de produção
+ Aula assíncrona 4h/a: Estruturação e envio do
planejamento em fórum
Aula síncrona 2h/a: Ensaio geral dos grupos com tutoria +
Aula assíncrona 2h/a discussão em Fórum das relações
teóricas apresentadas
Aula síncrona 4h/a: Apresentação dos experimentos e
discussão
Aula síncrona 4h/a: Apresentação dos experimentos e
discussão
Aula síncrona 4h/a: Avaliação da disciplina

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:37:31, 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 00035164/2020 e o código Z492E5DX.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
3PACO2

Nome disciplina
ESPAÇO TEATRAL II

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

Licenciatura em Teatro
IASSANÃ MARTINS

Carga horaria total (h/a)
60h (72 h/ regular)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

51.989352176
Contato
Fase 8ª
Turma TET8
N. Vagas 40
MOODLE https://www.moodle.udesc.br/ (para
disponibilizar materiais e links)
GOOGLE MEET (link estará disponível na
descrição para aulas síncronas)
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
Presencial (h/a)
(h/a)
(h/a)
30h
30h
nenhuma
2ª feira das 15h20min às 19h
Não há
Livre
Acesso a internet para pesquisa e acesso à
plataforma MOODLE; espaço de
armazenamento para aplicativo GOOGLE
MEET; equipamento para digitação de textos;
equipamento entrada e saída de som para
participação das conversas em aula.

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

Ementa: Questionamentos ao modelo italiano. Naturalismo, auge e ruptura com a
cenografia realista. Vanguardas teatrais, outras estéticas e propostas cenográficas.
A diversidade do pós-guerra. Arquitetura teatral e o ator. O espaço do ator e do
espectador. O projeto de cenografia: pensar, criar e projetar o espaço teatral
contemporâneo. O espaço teatral na escola: criatividade e ludicidade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo resumido:
-Transformações da cenografia;
- Estudo de conceitos e práticas artísticas em cenografia;
- Práticas e possibilidades de cenografia na escola;
- Projeto de cenografia.
Objetivos:
Conhecer as transformações da cenografia ao longo da história do teatro, propondo
o estudo de espaços teatrais, conceitos e práticas de cenografia como dispositivos de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IASSANÃ MARTINS DA SILVA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:40:08, 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 00035164/2020 e o código Q27F7B6K.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
PORTFÓLIO – Levantamento de profissionais (cenógrafas, iluminadoras, figurinistas,
maquiadores) do sul do país e seus trabalhos para conhecimento e divulgação de
artistas fora do eixo Rio-SP.
PARTICIPAÇÃO DIRETA– nas aulas síncronas e assíncronas, a partir da leitura de
textos, da elaboração de ideias e articulação de conceitos
PROJETO – O projeto parte da escolha de um conto como referencial de trabalho, no
qual será desenvolvido um projeto de cenografia a partir dos seguintes elementos
(espaço, cores, objetos, luz e figurino).
Critério de avaliação: Envolvimento, participação e entrega dos trabalhos nas
etapas solicitadas. Escrita dentro dos critérios e normas de apresentação de
trabalhos acadêmicos, pesquisa e capacidade de criação do projeto final.
Bibliografia virtual:
CAMARGO, Roberto Gill. A escrita e a não escrita da luz. In: Urdimento, v.1, n.31, p.216224, abril. Florianópolis: Universidade Estadual de Santa Catarina, 2018.

COHEN, Miriam Aby. Cenografia brasileira século XXI: diálogos possíveis entre a
prática e o ensino. 2007. Dissertação (Mestrado em Artes Cênicas) - Escola de
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
doi:10.11606/D.27.2007.tde-17102007-090756. Acesso em: 2020-10-26.
Dossiê Temático - A luz em cena: Interfaces e aprendizados. Urdimento,
Florianópolis, v.1, n.37, p. 4, 2020.
HOWARD, Pamela. O que é cenografia?. Trad: Carlos Szlak. – São Paulo: Edições
Sesc São Paulo, 2015.
KANTOR, Tadeusz. O teatro da morte. Revista Sala Preta, 2, 89-95. 2020.
https://doi.org/10.11606/issn.2238-3867.v2i0p89-95
NETO. Walter Lima Torres. Sobre o trabalho com o espaço teatral. Revista O
Percevejo Online, Capa > v. 4, n. 1 (2012).
PINTO. Luciano M. de Freitas. A imagem e a relação do ator com os objetos: a
composição de cenas na obra de Tadeusz Kantor. III Encontro Nacional de Estudos
da Imagem. Londrina – PR, 2011. Disponível em: http://docplayer.com.br/40350400A-imagem-e-a-relacao-do-ator-com-os-objetos-a-composicao-de-cenas-na-obra-detadeusz-kantor.html Acesso em: 26 de outubro de 2020.
Revista Arte na Cena. Cenografia, Direção de Arte & Design de Cena - Parte I. v.
4 n. 2 (2018).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IASSANÃ MARTINS DA SILVA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:40:08, 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 00035164/2020 e o código Q27F7B6K.

criação para o projeto final que auxiliará futuros trabalhos dos artistas e professores
em formação.
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SEMANA

DATA

01

09 /11

02

16/11

03

23/11

04

30/11

05

07/12

06

14/12

ATIVIDADES
SÍNCRONA
- Questionamentos ao modelo italiano;
- explicar avaliações (projeto, portfólio,
participação aulas síncronas e assíncronas).
ASSÍNCRONA
quem é Beto Bruel –preparação para palestra
SÍNCRONA
Palestra: Iluminação Cênica com Beto Bruel –
19h
SÍNCRONA
- Conversa sobre a palestra;
- Naturalismo – auge e ruptura com a cenografia
realista (texto + criações cênicas).
ASSÍNCRONA
- Vídeo aula: O que é cenografia¿ de Pamela
Howard 1) Medida por medida: representando no
espaço;
- Início da pesquiso para o portfólio com artistas
do Sul do Brasil.
ASSÍNCRONA
- Vídeo aula: O que é cenografia¿ de Pamela
Howard
2) Ocupação artística + comunidade + um jogo de
tamanho e escala;
SÍNCRONA
Quem são nossas referências¿
- Inserir artistas no portfólio
SÍNCRONA
- Vanguardas teatrais + diversidade do pós
guerra.
RECESSO

21 dez à
02 fev

07
08

08/02
15/02

SÍNCRONA
- Vanguardas teatrais no Brasil.
ASSÍNCRONA
- Vídeo aula: O que é cenografia¿ de Pamela
Howard
3) História instantânea + uma perfeita história de
teatro + uma máquina neutra.
- Inserir conto no portfólio (parte do projeto final)
SÍNCRONA

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IASSANÃ MARTINS DA SILVA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:40:08, 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 00035164/2020 e o código Q27F7B6K.
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09

22/02

SÍNCRONA
- Arquitetura teatral e o ator, atriz +espectador-a
- Tadeusz Kantor , atuação e cenografia.

10

01/03

11

08/03

12

15/03

13

22/03

14

29/03

15

05/04

EXAME

12/04

ASSÍNCRONA
- Vídeo aula: O que é cenografia¿ de Pamela
Howard
4)Descrevendo o espaço + site especifics +
usando o espaço: uma advertência
SÍNCRONA
Site Specifics
SÍNCRONA
Apresentação pré-projeto.
ASSÍNCRONA
Vídeo aula: O que é cenografia¿ de Pamela
Howard – 5) Reciclando um espaço + maquete +
o efeito do espaço.
SÍNCRONA
Apresentação pré-projeto.
SÍNCRONA
- O espaço teatral na escola
(elaboração de perguntas como material da aula
seguinte)
ASSÍNCRONA
- Live com as professoras de teatro da rede
municipal de ensino.
Entrega da avaliação final (projeto)
SÍNCRONA
- o espaço teatral na escola, desafios e
possibilidades.
Avaliação para discentes que não atingirem média
(7,0).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IASSANÃ MARTINS DA SILVA e FATIMA COSTA DE LIMA em 12/11/2020 às 17:40:08, 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 00035164/2020 e o código Q27F7B6K.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(3INTA2)
Código disciplina

(TET2-X)
Nome da disciplina: Interpretação 2

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: 2
Turma: X
X
Gogle Meet/ Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)

72h

Contato:
11971780879
Contato
N. Vagas:20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

36h
36h
Quartas-feiras, 15:20h às 17h.
Não há
Livre
Computador, microfone, Aplicativo Google Meet

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

Ementa:
A composição da personagem. Ação física. Leitura ativa do texto dramático.
Exercício com cenas.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

A partir do trabalho com as ações físicas, segundo metodologias de
Stanislavski e de Meyerhold, criar "radiofotonovelas", tomando como
inspiração a fotonovela "Romeu e Julieta", publicada no Brasil em 1971 e
baseada no texto homônimo de Shakespeare. Investigar, por meio de
processo criativo, formas possíveis de atuação no melodrama e na comédia
popular, tomando suas manifestações na dramaturgia do poeta inglês.

Procedimentos e critérios de Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código E9E59J9O.
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ponto de vista individual sobre os materiais de pesquisa, processo de ensaio
e de criação, atualização e diálogo com os conceitos estudados, articulação
entre teoria e prática, elaboração e aprofundamento das propostas,
participação nas cenas desenvolvidas em grupos.

Bibliografia virtual

BONFITTO, Matteo. O Ator Compositor. São Paulo: Perspectiva, 2007.
CAMARGO, Robson Corrêa. O espetáculo do melodrama. Dissertação de
Doutorado em Artes Cênicas. Orientação: Ingrid Dormien Koudela. Escola de
Comunicação e Artes/ Universidade de São Paulo: São Paulo, 2005.
CARNICKE, Sharon. La Tradición Oral de Stanislavski (En Estados
Unidos). Tradução de Jerildy López Bosch Martineau. In: Revista Máscara:
Stanislavski, Eso Desconocido. Escenología: México, n. 15. Out/1993, p. 41 42.
CHEJOV, Michel. Lecciones para el actor profesional. Tradução de David
Luque. Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona): Alba, 2006.
COSTA, Iná Camargo. Stanislavski na Cena Americana. In: Revista do
Instituto de Estudos Avançados: São Paulo, v. 1, 2002, p. 105 – 112.
DALLAGO, Saulo Germano Sales. O Gesto como Ponto de Partida na
Criação da Personagem. Projeto de Iniciação Científica (PIBIC). Orientação:
Robson Corrêa Camargo. Escola de Música e Artes Cênicas/ Universidade
Federal de Goiás: Goiânia, 2005.
GUINSBURG, Jacó. Stanislavski, Meierhold e Cia. São Paulo: Perspectiva,
2001.
______. Stanislávski e o Teatro de Arte de Moscou. São Paulo:
Perspectiva, 2006.
KURTEN, Martin. La Terminología de Stanislavski. Tradução de Pilar Jerildy
López Bosch Martineau. In: Revista Máscara: Stanislavski, Eso Desconocido.
Escenología: México, n. 15. Out/1993, p. 34 - 37.
MILICEVIC. Ognjenka. Jerga y Terminología en el Sistema
Stanislavskiano. Tradução de Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra. In:
Revista Máscara: Stanislavski, Eso Desconocido. Escenología: México, n. 15.
Out/1993, p. 38 - 40.
PPICON-VALLIN, Beatrice. La Soledad de Stanislavski. Tradução de Pilar
Ortiz. In: Revista Máscara: Stanislavski, Eso Desconocido. Escenología:
México, n. 15. Out/1993, p. 43 – 48.
RIPELLINO, Angelo Maria. O Truque e a Alma. Tradução de Roberta Barni.
São Paulo: Perspectiva, 2002.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código E9E59J9O.
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RUFFINI, Franco. Novela Pedagógica: Un Estudio Sobre los Libros de
Stanislavski. Tradução de Margherita Pavia. In: Revista Máscara:
Stanislavski, Eso Desconocido. Escenología: México, n. 15. Out/1993, p. 05 33.
SIMÓN, Pablo Iglesias. Direção Cênica e Princípios Estéticos na
Companhia dos Meininger. Tradução de Fátima Saadi. Disponível em: http://
www.pabloiglesiassimon.com/textos/DIRECAO_CENICA_E_PRINCIPIOS_ES
T ETICOS_NA_COMPANHIA_DOS_MEININGER.pdf.
STANISLAVSKI, Constantin. A Preparação do Ator. Tradução: Pontes de
Paula Lima. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
______. El Trabajo del Actor Sobre Sí Mismo en el proceso Creador de
las Vivencias. Tradução de Salomón Merecer. Buenos Aires: Quetzal,1977.
______. Mi Vida en el Arte. Tradução de Salomón Merecer. Buenos Aires:
Quetzal, 1981.
______. A Construção da Personagem. Tradução: Pontes de Paula Lima.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1986.
______. Minha Vida na Arte. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1989.
______. El Trabajo del Actor Sobre Sí mismo en el Proceso Creador de
la Encarnación. Tradução de Salomón Merecer. Buenos Aires: Quetzal, 1997.
______. El Trabajo del Actor Sobre su Papel. Tradução de Salomón
Merecer. Buenos Aires: Quetzal,1997.
______. Correspondencia. Tradução de Salomón Merecer Buenos Aires:
Quetzal, 1999.
______. A Criação de um Papel. Tradução: Pontes de Paula Lima. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
STANISLAVSKY, Constantino S. Mi Vida en el Arte. Tradução de N Caplan.
Buenos Aires: Diáspora, 1954.
STANISLAVSKY, Konstantin. Minha Vida na Arte. Tradução de Esther
Mesquita. São Paulo: Anhembi, 1956.
TAKEDA, Cristiane Layher. O Cotidiano de uma Lenda. São Paulo:
Perspectiva, 2003.
TOPORKOV, Vasily Osipovich. Stanislavski Dirige. Buenos Aires: Compañía
General Fabril, 1961.
______. Stanislavsky in Rehearsal: The Final Years. Translated by Christine
Edwards. New York: Theatre Arts Book/Routledge, 1998.
TOVSTÓNOGÓV, G. A. La Profesión de Director de Escena. Havana: Arte y
Literatura, 1980.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código E9E59J9O.

RIZZO, Eralado Pêra. Ator e Estranhamento: Brecht e Stanislavski,
Segundo Kusnet. São Paulo: Senac, 2001.
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SEMANA DATA
1
4/11
2

11/11

3

18/11

4

25/11

5

2/12

6

9/12

7

16/12

8

5/2/21

9

12/2/21

10

19/2/21

11

26/3/21

12

4/3/21

13

11/3/21

14
15
EXAME

18/3/21
25/3

ATIVIDADES
Introdução geral da disciplina. Leitura de texto de Dumas
e de Stanislavski.
Discussão de melodrama e fotonovela. Leitura de uma
cena da fotonovela Romeu e Julieta. Divisão de grupos de
trabalho.
Apresentação de exercício de ação física com cena de
Romeu e Julieta.
Leitura de uma cena de Romeu e Julieta. Superobjetivo.
Divisão da cena em unidades. Objetivos do personagem.
Apresentação de cena de Romeu e Julieta em forma de
fotonovela e radionovela.
Apresentação de cena de Romeu e Julieta em forma de
fotonovela e radionovela
Discussão das cenas apresentadas. Leitura de texto de
Stanislavski sobre ação física.
Trabalho com os grupos a partir da criação de uma cena
de Romeu e Julieta em formato de Fotoradionovela.
Trabalho com os grupos a partir da criação de uma cena
de Romeu e Julieta em formato de Fotoradionovela
Trabalho com os grupos a partir da criação de uma cena
de Romeu e Julieta em formato de Fotoradionovela
Trabalho com os grupos a partir da criação de uma cena
de Romeu e Julieta em formato de Fotoradionovela
Trabalho com os grupos a partir da criação de uma cena
de Romeu e Julieta em formato de Fotoradionovela
Trabalho com os grupos a partir da criação de uma cena
de Romeu e Julieta em formato de Fotoradionovela
Apresentação das fotoradionovelas
Apresentação das fotoradionovelas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código E9E59J9O.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(3MTEA2)
Código disciplina

(3MTEA2)
Nome da disciplina: Montagem 2

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)
Monitor (a)

Ivan Delmanto
Bruna Ferracioli

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

Fase: 6 Turma:C
X
Google meet
Atividad Atividade Atividades Presencial (h/a)
es
s
(no retorno presencial)
Síncron Assíncro
as (h/a) nas (h/a)
72h
72h
Quintas-feiras, das 15:10 às 19:00h

144h
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/soft
wares necessários

Contato:11971780879
Contato:brunaraferracioli@gm
ail.com
N. Vagas: 40

Não há
Livre
Computador, microfone, aplicativo Google meet

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

Ementa:
Realização de um espetáculo interpretado pelos alunos, sob direção de um
professor, evidenciando o processo de criação teatral
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

Pretende-se encenar um espetáculo a partir de um material temático capaz de
unir questões contemporâneas às suas origens históricas. O primeiro dos textos
inspiradores para a criação chama-se Os dias da comuna de Paris, de Brecht, escrito
em 1947. O texto trata da ascensão e do massacre da Comuna de Paris, em 1871, há
quase 150 anos. As cenas todas se questionam sobre a possibilidade da revolução e da
utopia em um tempo em que, após a II Guerra, o mundo parecia prestes a terminar sob
as bombas atômicas. Esse texto será o eixo da peça a ser encenada, eixo que seria
interrompido por questões contemporâneas, em um procedimento que o cinema

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código HK32L9Q2.
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Procedimentos e critérios de Avaliação

Criação e apresentação de experimentos cênicos, envolvendo todas as
dramaturgias, a serem realizados a partir de temáticas específicas do
processo de criação e pesquisa. Critérios: Criação de um ponto de vista
individual sobre os materiais de pesquisa, processo de ensaio e de criação,
atualização e diálogo com os conceitos estudados, articulação entre teoria e
prática, elaboração e aprofundamento das propostas, participação nas cenas
desenvolvidas pelos colegas.

Bibliografia virtual

AGAMBEN, Giorgio. Aventura. São Paulo: Autêntica, 2018.

BRASIL, Clarissa. “As ações do Comando de Caça aos Comunistas (1968-1969)”. In:
Vestígio do passado. A história e suas fontes. http://eeh2008.anpuhrs.org.br/resources/content/anais/1212362230_ARQUIVO_clarissabrasil.pdf
BRASIL, Clarissa. O brado de alerta para o despertar das consciências: uma
análise sobre o Comando de Caça aos Comunistas, Brasil, 1968-1981. Dissertação
(Mestrado) -- Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Porto Alegre, BR-RS,
2010, 124 f.
BRECHT, Bertolt. “Os dias da Comuna de Paris”. In: Teatro Completo 10. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
GIRON, Luis Antonio. “Comando de Caça aos Comunistas diz como atacou
Roda-Viva

em

1968”.

http://www.chicobuarque.com.br/critica/rep_fsp_170793.htm

In:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código HK32L9Q2.

chamaria de MONTAGEM: um choque entre imagens diversas que, por meio da
contradição entre elas, gera um sentido final, imprevisto nas imagens iniciais.
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SEMANA DATA
1
5/11
2
12/11
3

19/11

4
5

26/11
3/12

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

10/12
17/12
4/2/21
11/2
18/2
25/2
4/3
11/3
18/3
25/3
25/3

ATIVIDADES
Apresentação de cenas em dois grupos
Realização de live com o tema: QUAL A UTOPIA VOCÊ
SONHA DURANTE A PANDEMIA?
Cena 3 da peça, em trios = a partir do tema: “A peça é interrompida
pela invasão do CCC” e de texto narrativo sobre o CCC
Cada trio de estudantes refaz a cena do outro
Reunião a apresentação virtual de todas as cena realizadas
até agora
Live com apresentação pública das cenas realizadas
Avaliação da primeira etapa do semestre
Retomada das cenas criadas na primeira etapa do semestre
Retomada das cenas criadas na primeira etapa do semestre
Criação da cena final: invasão de Paris
Criação da cena final: invasão de Paris
Ensaio geral da peça
Ensaio geral da peça
Ensaio geral da peça
Apresentação da peça
Avaliação geral

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código HK32L9Q2.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(#3TEAB2)
Código disciplina

(3TEAB2)
Nome da disciplina: teatro Brasileiro 2

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/ Google Meet
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
36
36
Quarta, 13:30h às 15:10h

36/54/72
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, Google Meet

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

Ementa:
Uma nova sintonia com a Europa: modernizar o teatro brasileiro em acordo com as
vanguardas históricas. A busca de um teatro de equipe – os grupos amadores.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

A disciplina pretende apresentar uma visão acerca da formação da
dramaturgia brasileira, distinta dos parâmetros utilizados para se compreender
o percurso do teatro europeu. Partiremos do conceito de crise do drama e da
hipótese de que tal processo de formação teatral nacional, rarefeito e negativo,
de acordo com as particularidades da história nacional, resultou em formas
teatrais que colocaram em crise os modelos europeus do drama e do teatro
épico. Visando essa investigação artística, 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 um experimento em áudio,
realizado em grupos, a partir da narração da personagem Geni, da peça Toda
nudez será castigada, de Nelson Rodrigues.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código U1ISD699.
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Trabalho Teórico-Prático. (em Grupo):Áudio Toda nudez será
contaminada .Dividido em duas etapas, a primeira um esboço, a segunda uma
apresentação de pesquisa em formato de experiência audiofônica. Trabalho
em grupo, processo de ensaio e de criação, desenvolvimento e criação do
áudio, 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 2: 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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ATIVIDADES
Tema 1: Teatro colaborativo na periferia do capitalismo

Tema 1 – discussão de texto
Tema 2: Teatro popular, teatro transgênero e teatro de
revista

4
5

25/11
2/12

Tema 2 – discussão de texto

6
7
8
9

9/12
16/12
5/2/21
12/2/21

Tema 3 – discussão de texto
Apresentação do primeiro esboço de cena em áudio
Tema 4: O Teatro experimental do Negro

10

Tema 4 : Discussão de dramaturgia – O sortilégio, de Abdias
do Nascimento
19/2/21 Tema 5: Teatro de Arena e teatro épico no Brasil

11

26/2/21

Tema 5 – discussão de texto: Arena conta Tiradentes, de
Guarnieri e Boal

12

4/3/21

Tema 6: Consuelo de Castro e o teatro feminista de
resistência

13
14

11/3/21
18/3

Tema 6 – discussão de texto

15
EXAME

25/3
26/3

Tema 3: Nelson Rodrigues, TBC e a modernização da cena
teatral no Brasil

Tema 7: O Teatro de e a partir de Clarice Lispector:
presença, sentido em dissolução e performatividade
no Brasil.
Apresentação de cenas em áudio. Discussão.
Cenas em áudio. Avaliação.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por IVAN DELMANTO FRANKLIN DE MATOS e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 09:58:26, 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 00035164/2020 e o código U1ISD699.

SEMANA DATA
1
4 /11
2
11/11
3
18/11
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CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

PRÁTICA DE DIREÇÃO TEATRAL 2

3DIRE2

Nome disciplina

Código disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Dr. José Ronaldo Faleiro

jrfalei@gmail.com

Monitor (a)

Alesandro Melo da Luz

meloalesandro@gmail.
com

Tipo

Fase 8ª

N. Vagas

Turma C e X

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Moodle/GoogleMeet

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Atividades Presencial
(h/a)

45

45

(no retorno presencial)

90

Horários
(Atividades Síncronas)

4 ª feira das 14:30 às 17:00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOSE RONALDO FALEIRO e FATIMA COSTA DE LIMA em 09/11/2020 às 18:52:07, 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 00035164/2020 e o código I7ZN6I88.
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Disciplina Prática de Direção Teatral 1

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/software
s necessários

Acesso a internet

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

Ementa:
Prática de Direção Teatral a partir de um espetáculo curto. Plano de direção. Planejamento da
iluminação, figurino e cenografia. A produção de sentido na cena..

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo resumido
A Direção Teatral - planejamento e execução de um projeto cênico.
Os problemas e as questões que envolvem o fazer teatral.
Histórico da direção teatral.
Desenvolvimento e reflexão do projeto de direção de cada alune.

Objetivos
Orientar os estudantes no processo de construção criativa de uma peça de teatro, pesquisa de
material, pesquisa de referências para cada projeto, período de experimentação e relatório de
pesquisa. Com o objetivo de desenvolver as capacidades criativas de cada estudante, que
respondam às necessidades artísticas de sua obra e as possíveis condições de criação, levando
em consideração o aspecto crítico da criação teatral.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOSE RONALDO FALEIRO e FATIMA COSTA DE LIMA em 09/11/2020 às 18:52:07, 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 00035164/2020 e o código I7ZN6I88.

Pré-requisitos
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A disciplina será conduzida por meio de textos, vídeos que apresentam os principais métodos e
técnicas da direção teatral, com o intuito de que cada estudante possa utilizá-los em seus
projetos. A disciplina será conduzida por duas etapas: Na primeira parte, que ocorrerá durante a
maioria do semestre, os estudantes apresentação o andamentos de seus projetos de direção
para que eles possam ser discutidos com os demais alunes de forma a contribuir para a
concepção da direção; Na segunda parte, próximo ao final do semestre, os estudantes
apresentarão seus projetos de direção (cenas, propostas audiovisuais).
Avaliação
1ª Avaliação: Memorial do processo de direção.
2ª Avaliação: Apresentação do projeto de direção nas semanas finais do curso.
Critérios de avaliação
A avaliação é vinculada ao processo criativo de cada projeto cênico e sua elaboração além de
levar em conta a apresentação do projeto nas semanas finais do curso, considerando, sobretudo,
a progressão de cada aluno no decorrer da disciplina.
Bibliografía virtual
CORVIN, Michel, «Scénographie» [Cenografia], p. [822a-822p] [entre as p. 822 e 823], in
CORVIN, Michel. Dictionnaire Encyclopédique du théâtre [Dicionário Enciclopédico do Teatro].
Vol. L-Z [2]. Paris: Bordas, 1995. [Tradução de José Ronaldo FALEIRO.]
FERNANDES, Janaína de Mello. A enunciação na encenação teatral. Estudos Semióticos,
Número 2, São Paulo, 2006. Disponível em . Acesso em "dia/mês/ano
GRÉSILLON, Almuth. Nos limites da gênese: da escritura do texto de teatro à
encenação.Estud. av. v.9 n.23 São Paulo jan./abr. 1995.
ROUBINE, Jean-Jaques. A linguagem da Encenação Teatral. Rio de janeiro: Ed. Jorge Zahar,
1998.
TORRES, Walter Lima. O que é direção teatral? In: Urdimento v.1 n. 9 (2007): Cone-Sul
Contemporâneo. Florianópolis, 2007.
PAVIS, Patrice. A encenação contemporânea. Origens, tendências, perspectivas. 1ª ed. São
Paulo: Perspectiva, 2013.
FERAL, Josette. Encontros com Ariane Mnouchkine. Senac SP, 2010.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOSE RONALDO FALEIRO e FATIMA COSTA DE LIMA em 09/11/2020 às 18:52:07, 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 00035164/2020 e o código I7ZN6I88.
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57

SEMAN
A

DATA

1

04/11

2

11/11

3

18/11

4

25/11

5

2/12

6

9/12

7

16/12

Síncrona

Assincrona

X

ATIVIDADES

Aula introdutória. Conversa sobre retomada
dos projetos e continuação dos mesmos.
X

X

FERNANDES, Janaína de Mello. A enunciação
na encenação teatral.
Exercício de investigação da cena por meio
da virtualidade.

X

X

ROUBINE, Jean-Jaques. A linguagem da
Encenação Teatral. Rio de janeiro: Ed. Jorge
Zahar, 1998.
Exercício de criação e composição, trabalho
do artista sobre si mesmo.

X

X

ROUBINE, Jean-Jaques. A linguagem da
Encenação Teatral. Rio de janeiro: Ed. Jorge
Zahar, 1998.
Conversa e reflexão sobre como lidar com o
fracasso como parte do processo de criação.

RECESSO ESCOLAR - 21/12/2020 a 02/02/2021
8

03/02

9

10/02

X

X

GRÉSILLON, Almuth. Nos limites da gênese:
da escritura do texto de teatro à
encenação.Estud. av. v.9 n.23 São Paulo
jan./abr. 1995.
Discussão sobre os projetos e seus

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOSE RONALDO FALEIRO e FATIMA COSTA DE LIMA em 09/11/2020 às 18:52:07, 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 00035164/2020 e o código I7ZN6I88.
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10

17/02

Feriado
(quarta-feira
de cinzas)

11

24/02

12

03/03

13

10/03

14

17/03

15

24/03

X

Avaliação (Apresentação dos projetos)

EXAME

07/04

X

Avaliação (Apresentação dos projetos),
entrega do memorial da criação e fechamento
de disciplina.

X

PAVIS, Patrice. A encenação contemporânea.
Cap. 1.

Discussão sobre os projetos e seus
processos.
X

X

TORRES, Walter Lima. O que é direção
teatral?
Discussão sobre os projetos e seus
processos.

X

FERAL, Josette. Encontros com Ariane
Mnouchkine.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOSE RONALDO FALEIRO e FATIMA COSTA DE LIMA em 09/11/2020 às 18:52:07, 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 00035164/2020 e o código I7ZN6I88.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
2020/2_CEART_TET2_3MASC
A
Curso

TEATRO DE MÁSCARAS

Professor (a)

LÍVIA MARIA DE ANDRADE
FIGUEIRA

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h

ARTES CÊNICAS

Fase II
Turma C e X
obrigatória
Moodle, Zoom ou Google Meets
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
2h30
1h30

Contato (11)
982408585
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

Quartas: 15h20 às 17h50
Sextas: 14h às 16h30
Não há
Livre
Computador e/ou celular, conexão com internet,
câmeras e microfones, Zoom e/ou Google Meet

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

Ementa:
A máscara e a formação do ator; história da máscara no teatro; a máscara neutra;
máscara de personagem ou máscaras expressivas; confecção de máscaras e jogos
dramáticos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral: Conhecer a máscara como recurso fundamental na formação do ator
e como técnica de expressão.
Objetivos específicos:
- Dominar as técnicas de utilização das máscaras teatrais
- Desenvolver recursos para a prática pedagógica no universo das máscaras
teatrais
- Dominar processo de confecção de máscaras com materiais disponíveis em casa

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código 3IW973GR.
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Conteúdo programático:
1ª unidade – Máscaras Neutra e Véu: presença, corpo extra cotidiano e princípios
do corpo máscara
2ª unidade – Máscaras larvárias e expressivas: confecção e utilização de máscaras
com material disponível em casa. Relação com o Corpo Grotesco.
da máscara na escola.
3ª unidade – Máscaras e mascaramentos: tradição e contemporaneidade sob uma
perspectiva decolonial (Máscaras balinesas, Mapiko, Cavalo Marinho, Commedia
del’Arte, Mascaramentos e mascaramentos espaciais)
4ª unidade: Improvisação e dramaturgia: criação cênica na linguagem das máscaras
Procedimentos e critérios de Avaliação
Exercícios e improvisações com máscaras neutras e expressivas: disponibilidade
para o jogo, apropriação da técnica, apropriação dos princípios da linguagem para
elaboração de procedimentos pedagógicos destinados à escola (peso 3)
Confecção de Máscaras Expressivas com materiais disponíveis em casa:
apropriação das técnicas (peso 2)
Apresentação de seminários temáticos e desenvolvimento de micro aulas + entrega
de produção textual sobre vivência do semestre no fim do curso: compreensão dos
conceitos, clareza na comunicação, coerência, recursos didáticos (peso 2)
Criação cênica final: a partir dos estudos do semestre e em diálogo com o eixo
temático escolhido para a segunda fase, o Corpo Grotesco (peso 3)
Bibliografia virtual
AMANAJÁS, Igor de Almeida. Entre o Nikala e o Sekala: a arte do ator de Topeng.
campinas, 2016. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas,
Instituto de Artes.
AMARAL, Ana Maria. O ator e seus duplos: máscara, bonecos e objetos. São Paulo:
Editora Senac, 2002.
ATHAYDE, Vera Cristina Santos e Silva de. Uma máscara, um corpo: a figura do
Ambrósio - a brincadeira do cavalo-marinho de Pernambuco como fonte renovadora
da criação em dança. 2010. 171 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual
de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP.
COPEAU, Jacques. Apelos. Trad. José Ronaldo Faleiro. Perspectiva: São Paulo,
2013. COSTA, Felisberto Sabino da. A outra face: a máscara e a (trans)formação do
ator. São Paulo, 2006. Tese (Livre Docência) – Departamento de Artes Cênicas,
Escola de Comunicação e Artes, USP.
FO, Dario. Manual mínimo do ator. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011.
GAULIER, Philipe. O atormentador – minhas ideias sobre teatro. São Paulo:
Edições Sesc São Paulo, 2016.
LECOQ, Jacques. O corpo poético: uma pedagogia da criação teatral. São Paulo:
Editora Senac / Editora Sesc São Paulo, 2010.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código 3IW973GR.

- Conhecer, através da história do teatro, as principais ideias que nortearam o uso
da máscara por artistas da cena e as relações entre tradição e contemporaneidade
no âmbito desta linguagem.
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Artigos:
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.
COSTA, Felisberto Sabino da. Arquiteturas do corpo: máscaras e mascaramentos
contemporâneos. Rascunhos, Uberlândia, v. 2, n. 2, p. 10-27, 2015. Disponível em:
< http://dx.doi.org/10.14393/RR-v2n2a2015-02 > DOI: 10.14393/RR-v2n2a2015-02.
FABIÃO, Eleonora. Corpo cênico, estado cênico. Contrapontos, Itajaí, SC, v. 10, n.
3, set.-dez. 2010, p. 321-6
MELLO JÚNIOR, Alício do Amaral; PARDO, Juliana Teles. O Cavalo Marinho da Zona
da Mata Norte de Pernambuco. Brasília: Programa Bolsa Vitae de Artes, 2003.
PARDO, Juliana Teles. Minha Chã: uma atriz nas veredas do Cavalo Marinho.
Brasília: Programa Bolsa Vitae de Artes, 2003.
PEREIRA, Ipojucan. Corpo-Objeto: o “mascaramento” na cena contemporânea
brasileira. Móin – Móin: Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas.
Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC, ano 6, v. 7, 2010.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
04 e
06/11
2
11 e
13/11
3
18 e
20/11
4
25 e
27/11
5
02 e
04/12
6
09 e
11/12
7
16 e
18/12
8
03 e
05/02
9
10 e
12/02
10

17 e
19/02

ATIVIDADES
O que é máscara teatral? Apresentação do plano do
semestre
Máscara neutra e véu (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)
Máscara neutra e véu (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)
Máscara neutra e véu (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)
Máscara neutra e véu (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)
Máscaras larvárias e máscaras expressivas (qua: 15h20
às 17h50/sex: 14h às 16h30)
Máscaras expressivas (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)
Máscaras expressivas (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)
Máscaras expressivas e live “Máscaras, commedia e
outras folias contemporâneas” (qua: 15h20 às 17h50/sex:
14h às 16h30)
Máscaras expressivas (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código 3IW973GR.

LINARES, Fernando. A máscara como segunda natureza do ator: o treinamento do
ator como “técnica em ação”. Belo Horizontes, 2010. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes.
LOPES, Mariana Conde Rhormens. Um olhar sobre as máscaras de Mapiko:
apropriação técnica, simbólica e criativa da máscara. 2015. 529 p. Dissertação
(mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP
VIANNA, Tiche. Para além da Commedia Del’Arte: a máscara e sua pedagogia.
Campinas, 2017. Tese (Doutorado) – Instituto de Artes, UNICAMP.
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12
13
14
15
EXAME

24 e
26/02
03 e
05/03
10 e
12/03
17 e
19/03
24 e
26/03
24 e
26/03

Seminários (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às 16h30)
Seminários (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às 16h30)
Mascaramento corporal e espacial: diálogo com
pesquisas contemporâneas (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h
às 16h30)
Criação Cênica final (qua: 15h20 às 17h50/sex: 14h às
16h30)
Apresentações (horários a combinar com equipe de
professores da segunda fase)
Apresentação da cena final e entrega de produção textual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 15:54:35, 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 00035164/2020 e o código 3IW973GR.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CENICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
Nome disciplina
Interpretação Teatral 2

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Maria Brígida de Miranda

Contato
brigidaudesc@
gmail.com

Monitor (a)

Thales Garcia

Contato

Tipo

Fase 2

Obrigatória/Eletiva

Obrigatória

Plataforma (s) que utiliza

MOODLE

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)

72

Turma C

Atividades
Assíncronas
(h/a)

N. Vagas

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

40

32

Não há

Horários
(Atividades Síncronas)

15:30 as 18:30

Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/
softwares necessários

Internet, plataforma Moodle, cameras e
microfones.

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 18:13:28, 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 00035164/2020 e o código DFN6V539.

!
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A composição da personagem. Ação física. Leitura ativa do texto dramático.
Exercícios com cenas.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Desenvolver a prática de atuação e ficção investigando as técnicas e
estéticas audiovisuais e digitais.
Objetivos e conteúdo:
1. Estimular o empoderamento de atores e atrizes sobre a própria imagem e
produção artística. Conceito de hiper ator de
2. Estimular relações criativas entre e discente e as pessoas que habitam e
convivem na mesma moradia.
3. conhecer técnicas do audiovisual (enquadramento, movimentos de câmera,
formas de edição de video).
4. Desenvolver personagens e uma cena criada para o audiovisual tendo como
disparo a leitura de textos teatrais indicados ("Palavras, palavras, palavras" e
"Conversas de Coxia”).
5. Investigar a construção de personagem a partir das ideias de Stanislavski o
conceito de “gênese da personagem” e exercícios do Lume de “mímesis
corpórea”.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Faremos 3 avaliações.
1. Dois videos produzidos peles discentes e postados na plataforma Moodle.
O primeiro video de cena de máximo 5 minutos produzido individual ou
coletivamente (40% da nota) com leitura de texto e ações físicas básicas. Postado
até 16 de dezembro 2020.
O segundo video (40% da nota) atuação texto físico e verbal e mîmesis corpórea.
2. Comentários de avaliação sobre os trabalhos cênicos des colegas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 18:13:28, 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 00035164/2020 e o código DFN6V539.

Ementa:

65

FOLETTO. Leonardo. Efêmero Revisitado: conversas sobre teatro e cultura digital.
Baixa Cultura: 2011. http://www.articaonline.com/wp-content/uploads/2013/06/
Efemero-Revisitado-Conversas-sobre-teatro-e-cultura-digital.pdf
YVES, David. Palavras, palavras, palavras. Peça Teatral.
HIRSON, Rachel S. Mímesis Corpórea. <http://www.lumeteatro.com.br/repertoriode-cursos/repertorio-de-cursos/mimesis-corporea>
SANDER, Lúcia. Peças Teatrais. As Mulheres de Shakespeare (recicladas). Conversas
de Coxia. Biblioteca Nacional, 2019. (vou disponibilizar o texto no Moodle)
Horizonte da Cena. <https://www.horizontedacena.com/tag/david-ives/>
GOODALL, Jane. Jane Goodall fala sobre o que nos separa dos macacos. <https://
www.ted.com/talks/jane_goodall_what_separates_us_from_chimpanzees?
language=pt-br>
SILVA, Fabiano Lodi. Atores em cativeiro como macacos pensantes : o treinamento
do ator pela via positiva no processo colaborativo de palavras, palavras, palavras.
TCC, DAC/CEART/UDESC. Florianópolis, 2008. http://sistemabu.udesc.br/
pergamumweb/vinculos/000000/00000000000B/00000B3C.pdf
ZANCANARO, Juliana. O Teatro na Cibercultura: Influência das mídias digitais e
sociais na linguagem teatral. TCC. CEUB/ICPD, Brasília, 2016.
https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/12229/1/51400318.pdf
OLIVEIRA, Vinicio O. A Cena nas Redes: Utlização de tecnologias digitais no
desenvolvimento da presença e do espaço cênico. Dissertação de Mestrado. UFBA,
Salvador, 2014.
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/27313/1/
A%20CENA%20NAS%20REDES%20utilizacao%20de%20tecnologias%20digitais%20no%20d
esenvolvimeno%20da%20presenca%20e%20do%20espaco%20cenico%20VINICIO%20DISS
ERTACAO%20~1.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA

DATA

ATIVIDADES

1

03/11

Aula síncrona 15:30 as 18:00

2

10/11

Aula síncrona 15:30 as 18:00 Experiências teatrais digitais

3

17/11

Aula síncrona 15:30 as 18:00 técnicas de audiovisual

4

24/11

Aula síncrona 15:30 as 18:00 técnicas de audiovisual

5

01/12

Aula Assíncrona - aulas em podcasts e videos pré-gravados

6

08/12

Aula síncrona 15:30 as 18:00

7

15/12

Aula síncrona 15:30 as 18:00
Primeira avaliação (comentários sobre videos postados)

8

02/02

Aula síncrona 15:30 as 18:00 Experiências teatrais digitais

9

09/02

Aula síncrona 15:30 as 18:00 Experiências teatrais digitais

10

23/02

Aula Assíncrona -aulas em podcasts e videos pré-gravados

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 18:13:28, 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 00035164/2020 e o código DFN6V539.

Bibliografia virtual
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02/03

Aula Assíncrona aulas em podcasts e videos pré-gravados

12

09/03

Aula síncrona 15:30 as 18:00

13

16/03

Aula Assíncrona aulas em podcasts e videos pré-gravados

14

23/03

Aula síncrona 15:30 as 18:00

15

30/03

Aula síncrona 15:30 as 18:00 - Segunda Avaliação.
(Comentários sobre os videos postados)

Aulas
Assincro
nas
Extras
6h/aula
total

9 de novembro - O Grotesco (Fátima Lima) 13:30 as 14:30
8 de dezembro- Corpo Extracotidiano (Brígida) - 14:00 as
15:15.
14 de fevereiro - Máscara, Commedia dell’arte outras Folias
Contemporâneas (Diego, Tejas e Bárbara) 14:00 as 15:15.
11 de Março - 14:00 as 15:15 Troca de Experiências de
artes cênicas em mídias digitais (Cia Mosca).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 18:13:28, 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 00035164/2020 e o código DFN6V539.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
3METDA
Curso

(XXXX)
Nome da disciplina
Metodologia do Ensino da Dança
Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Milton de Andrade
Leal Jr

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/softwa
res necessários

Fase
4

Turma
XeC

Atividad Atividades
es
Assíncron
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
21
51
A definir

deandrademilton@hotmail.c
om
Contato
N. Vagas
25
Atividades Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
X

Não há
Livre

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

Ementa:
Conhecimento das principais metodologias do ensino da dança em contexto
educacional e comunitário
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Promover o reconhecimento de procedimentos pedagógicos na prática da
dança educativa.
Dança e escola; dança e comunidade; dança e novas tecnologias; dança,
teatralidade e musicalidade; improvisação e jogos dançados.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação individual e coletiva na elaboração de planos de aulas e guias de
experimentação prática.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MILTON DE ANDRADE LEAL JUNIOR e FATIMA COSTA DE LIMA em 09/11/2020 às 18:08:24, 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 00035164/2020 e o código CR7D285F.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
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Dança educativa: um fato em escolas de São Paulo, Marta Thiago Scarpato,
http://www.lite.fe.unicamp.br/papet/2003/el425a/danca.htm
Corpo e o conhecimento: dança educativa, Lenira Rengel e Maria Mommensohn
.http://www.crmariocovas.sp.gov.br/dea_a.php?t=025
Revisitando a dança educativa moderna de Rudolf Laban, Isabel A. Marques.
http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57104/60092

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula (exemplo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MILTON DE ANDRADE LEAL JUNIOR e FATIMA COSTA DE LIMA em 09/11/2020 às 18:08:24, 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 00035164/2020 e o código CR7D285F.

Bibliografia virtual
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(3TSOMB)
Código disciplina

(TEATRO DE SOMBRAS)
Nome disciplina

Curso
Professor (a)
Monitor (a)

Licenciatura em Teatro
Paulo Balardim
paulobalardim@gmail.com
Bruna Louize
brunalouize.schmidt@gmail.c
Schmidt
om
Fase 4ª. Turmas C e N. Vagas: 20 por turma
X
obrigatória
Moodle
Atividade Atividades Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncron (no retorno presencial)
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
36
36

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
OBS: conforme C.I. no. 150/20PROEN, a carga horária total para
o semestre 2020/20 será de 60h/a
(15 semanas)

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

Quarta e quinta das 15h20 às 19h
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:
Teatro de animação - Sombras. As possibilidades expressivas da linguagem. Os diversos
tipos de tela para a projeção de silhuetas. Distintos materiais para confecção de silhuetas. O
corpo humano e suas deformações poéticas no jogo com a sombra. A sombra articulada. A
sombra de objetos. Os diferentes tipos de foco luminoso. História do teatro de sombras:
China, Índia, Java e Turquia. A atuação do professor-artista na escola e o teatro de sombras.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Unidade 1 1 - Suportes para projeção (tela fixa/móvel): materiais, dimensões e localização espacial.
2 - Silhuetas: formas, dimensão, cor e graus de transparência; confecção e sistemas de
sustentação e manipulação.
3 - Fontes luminosas: naturais e artificiais; fixas e móveis; o uso da cor; deformação e
duplicação da imagem.
Unidade 2 -

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por PAULO CESAR BALARDIM BORGES e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 14:13:29, 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 00035164/2020 e o código SUT3T034.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
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Procedimentos e critérios de Avaliação
1 – Confecção/seleção/manuseio de objetos/silhuetas e uso dos focos luminosos para a
produção de imagens e atuação cênica.
2 - Produção de uma resenha.
3 - Apresentação de cena usando os recursos da linguagem do teatro de sombras.

Bibliografia virtual
AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas. São Paulo: FAPESP, 1991.
ARNHEIN, Rudolf. Arte e percepção visual, uma psicologia da visão criadora. São
Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1989. (capítulo seis: p. 293-318)
BELTRAME, Valmor. Teatro de Sombras: técnica e linguagem. Florianópolis, UDESC,
2005.
BELTRAME, Valmor; Moretti, Gilmar. Revista Móin-Móin nº 9: Teatro de Sombras. Jaraguá
do Sul: SCAR/UDESC, 2012.
MONTECCHI, Fabrizio. Além da Tela: reflexões em forma de notas para um teatro de
sombras contemporâneo. Em Revista Móin-Móin nº 4. Jaraguá do Sul:
SCAR/UDESC, 2007.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula síncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula
Aula assíncrona (15h20 às 19h) – 4 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por PAULO CESAR BALARDIM BORGES e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 14:13:29, 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 00035164/2020 e o código SUT3T034.

História do teatro de sombras tradicional (Indiano, Chinês, Javanês, Turco). Estudos sobre a
linguagem do teatro de sombras contemporâneo. Elementos expressivos da linguagem.
Unidade 3 Criação de cenas: animação e encenação. Exercícios de manipulação e criação da cena.

71

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
3ANATE

(XXXX)
Nome da disciplina

Curso

Análise do Texto Espetacular
Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Stephan Baumgartel

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 8
Turma
obrigatóri
a
Moodle
Atividades Atividades
Síncronas Assíncrona
(h/a)
s (h/a)
30
42
3f, 13.30 – 15.20

Contato
stephao08@yahoo.com
.br
Contato
N. Vagas 40

Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
Não previsto

Não há
Livre
Conexão boa à internet (mínimo 70MB)

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

Ementa:
que é espetáculo – do texto à cena – introdução à pragmática teatral – condições
materiais e de linguagem do espetáculo – modalidades de representação – tipologia
e características das encenações – elementos materiais da cena (atuação,
encenação, cenografia e visualidade, etc) – vocalização x imagética – a recepção e
suas características – percepção/codificação – psicologia e sociologia do
espectador – interculturalidade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Familiarizar-se criticamente com o fenômeno de uma experiência especificamente ‘estética’
- Conhecer os princípios metodológicos básicos da semiótica do teatro e suas limitações.
- Conhecer as transformações no texto espetacular na transição de uma poética moderna
para a pós-moderna, de uma poética predominantemente representacional para uma poética
predominantemente performativa, com enfoque no contexto atual das apresentações cênicas
online.
- Conhecer alguns dos princípios poéticos especificamente relevantes na cena
contemporânea e poder relacionar esses fenômenos cênicos com contextos sociais e
econômicos atuais.
- Saber reconhecer os princípios epistemológicos e poéticos numa apresentação cênica e
poder organizar os resultados analíticos numa reflexão crítica em forma de artigo.
- Saber identificar e/ou saber aplicar as reflexões téoricas e seus resultados em processos
artísticos próprios

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tópico 1

A experiência estética e o teatro na época da telepresença

Tópico 2
O princípio de rapsódia e a estética telepresencial

Tópico 3
Forças poéticas na cena contemporânea

Tópico 4
Elementos para uma poética latino-americana da cena contemporânea

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.

Estimular, por parte do estudante, o desenvolvimento da capacidade analítica acerca das
poéticas da cena na contemporaneidade, dos textos espetaculares com suas bases
epistemológicas e dos acontecimentos cênicos em sua relação com os contextos sócioculturais, de modo que ele possa exercer com cada vez mais autonomia uma reflexão crítica
e fundamentada do fenômeno cênico na atualidade.
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- leitura de textos teóricos
- trabalhos em grupo ou individuais (construção de um processo artístico e apresentação
de uma reflexão sobre ele).

ATIVIDADE
Entrega (postagem no fórum) de fichas de

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

numérica

20%

Conhecimento – coerência e coesão textual
– capacidade de aplicar conhecimento à
problemáticas novas

30%

leitura

Prova escrita (com consulta)

Entrega de uma reflexão interpretativa sobre Pertinência da reflexão teórica, uso
um espetáculo (visto ao vivo)
adequado do material (artístico e teóricoreflexivo) no dossiê, coerência poética da
proposta artística, dimensão adequada da
proposta artística para um trabalho de final
de disciplina (3 páginas, tam. 12)

Bibliografia virtual
[por que ‘virtual’, ou seria “disponibilidado online”]??
COLOSSO, Paolo. Jameson – o tempo do espaço. In: Rapsódia, São Paulo. no.12,
2018. p.263 - 288.

CORNAGO, Oscar. “Que es la teatralidade?” In: telondefondo, No.1, 2005.
www.telondefondo.org.

DORT, Bernard. “A representação emancipada.” In Sala Preta vol. 13, n. 1, jun 2013,
p. 47-55.

DUBATTI, Jorge. Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo. Revista
Colombiana de las Artes Escénicas, 9, 44-54, 2015.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.

Procedimentos e critérios de Avaliação
- aulas expositivas e atividades à distância e discussão de cenas e espetáculos (DVD online)

50%
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FÉRAL, Josette. “Por uma poética da performatividade. O teatro performativo.” In Sala
Preta. Vol 8, no.1, 2008.

MEDEIROS, Elen de; PHILIPPE, Celestino. “A vertigem rapsódia de Jó.” in: Pitagoras
500. Campinas, vol. 8, no. 8, 2015.

PAVIS, Patrice. Dicionário da performance e do teatro contemporâneo. São Paulo:
Perspectiva, 2017.

SARRAZAC, Jean-Pierre. “A Invenção da Teatralidade.” In Sala Preta vol. 13, n. 1,
jun 2013, p. 56-70.

_______. Léxicon do drama moderno e contemporâneo. São Paulo: CosacNaify,
2015.
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___________. Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: ni identidad, ni
campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos
simétricos. In: Rebento, São Paulo, n. 12, p. 8-32, jan - jun 2020.
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ModalidadeMaterial

1 03 /11

síncrona

Apresentação
do Plano de
Ensino e dos
Procedimentos
didáticos
2 A experiência asíncrona
estética – o
convívio
mediado

3 10/11

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.

Temática da
aula

Verbete “Experiência estética” em Pavis (disponível no Google Drive da disc

https://drive.google.com/drive/folders/1S1NYLZc8zIJAbzCP4TDdm7fWwz9

Síncrona

A experiência
estética – o
convívio
mediado

4 A experiência Asíncrona Texto Dubatti, Convívio Y Tecnovívio (disponível no Drive)
estetica – o
https://drive.google.com/drive/folders/1S1NYLZc8zIJAbzCP4TDdm7fWwz9
convívio
mediado

5 17/11
A experiência
estetica – o

Síncrona

Texto Dubatti, Convívio Y Tecnovívio
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ModalidadeMaterial

convívio
mediado
6 Análise de
espetáculo
gravado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.

Temática da
aula

Assíncrona Leitura cênica online – Plínio Marcos: Verde te quiero verde, Primeira Feira d
1968

https://www.youtube.com/watch?v=roJdbCW_GNA&ab_channel=InstitutoA
Como usar uma
estética teatral
online para falar
a verdade sobre
os tempos
atuais?

7 24/11

Texto: Bertolt Brecht – Cinco Dificuldades No Escrever A Verdade (no Drive

Síncrona

Análise de
espetáculo
gravado conversa

8

Assíncrona Três espetáculos da Feira de Opinião (05 – 14 - 17)

Como usar uma
estética teatral
online para falar
a verdade sobre
os tempos
atuais?

disponível no link:
https://www.youtube.com/user/InstBoal/videos

Sarrazac, Jean-Pierre – verbete “Rapsódia” (no Drive)

A estética
contemporânea
como
”rapsódia”
9 01/12

Síncrona
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ModalidadeMaterial

Análise de
espetáculo conversa
10
As relações
entre teatro e o
audiovisual

11 08/12

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.

Temática da
aula

Assíncrona Palestra Maria Lucia Pupo https://www.youtube.com/watch?v=X6JyuJ65XkA&ab_channel=Existimospo

síncrona

Conversa sobre
a palestra e um
aspecto
ressaltado: a
coralidade das
telas juxtapostas

Cenas de outros espetáculos

12 Uma
assincrona Uma gravação de meu whatsapp, com as interações durante essa “contaçao de
contação de
– o termo é meu, disponivel na pasta da disciplina no Google-Drive
histórias para o
século XXI –
tudo que coube
numa vhs, do
Grupo
Magiluth
13 15/12
conversa sobre
essa contação
de história

síncrona

RECESSO Tarefa para o dia 03/02: apresentação, por escrito ou gravado por outro meio
ESCOLARprocesso criativo [com temática, suporte material, estrutura narrativa (se houv
jogo(s) de linguagem (se houver)]
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ModalidadeMaterial

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Temática da
aula

Atenção – por motivos de feriados, os encontros presenciais passam a ser real
quintas feiras em 2021

14 04/02

Síncrona

Resumo
temático do
teatro em
contextos
midiáticos
15 A relação
das linguagens
cênicas num
contexto não
texto-cêntrico
(após mais ou
menos os anos
60)
16 11/02

Leitura de trechos de um texto de Dubatti em sala de aula
http://www.periodicos.ia.unesp.br/index.php/rebento/article/view/503

Bernard Dort, A representação emancipada (disponível no Drive)

Sincrona

Bernard Dort

17 Leitura de
texto – o
conceito de
“teatralidade”

Sarrazac – A invenção da teatralidade

18 18/02
Síncrona
Apresentação
em grupos –
video curto com
a apresentação
do projeto/do
processo cênico
[2 grupos]

Preparado pelos alunos

19 Leitura de
texto – “o
conceito de
“teatralidade”

Sarrazac – A invenção da teatralidade
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ModalidadeMaterial

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Temática da
aula

20 25/02
Síncrona
Apresentação
em grupos –
video curto com
a apresentação
do projeto/do
processo cênico
[2 grupos]

Preparado pelos alunos

21 Leitura de
texto – o uso do
conceito de
“coralidade” e
de rapsódico

Elen de Medeiros – A vertigem rapsódica de Jó, disponível
in:https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/pit500/article/view/864180
no drive)

22 04/03
Síncrona
Apresentação
em grupos –
video curto com
a apresentação
do projeto/do
processo cênico
[2 grupos]

Preparado pelos alunos

23 Leitura de
texto – o
conceito de
“coralidade” e
de rapsódico

Megevand- Coralidade [disponível no Drive]

24 11/03
discussão dos
textos lidos em
sala de aula
sobre rapsodia
e coralidade
25 Leitura de
texto sobre
“espaço e
tempo” no

Trechos do seguinte texto:
Paulo Colosso: Jameson – o tempo do espaço
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ModalidadeMaterial

teatro
contemporâneo
26 18/03

Síncrona

Preparado pelos alunos

Apresentação
em grupos –
video curto com
a apresentação
do projeto/do
processo cênico
[2 grupos]
27 Leitura de
texto sobre
‘espaço e tempo
no teatro
contemporâneo’

Trechos do seguinte texto:

28 25/03
Síncrona
Apresentação
em grupos –
video curto com
a apresentação
do projeto/do
processo cênico
[2 grupos]

Preparado pelos alunos

29 Leitura de
texto sobre
‘espaço e tempo
no teatro
contemporâneo’

Trechos do livro Milton Santos: Técnica, Espaço, Tempo

30 01/04
Discussão
final:
Elementos
para um fazer
cênico
contemporâneo

Paulo Colosso: Jameson – o tempo do espaço

[capítulo 3]

síncrona

Texto a escolher

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.

Temática da
aula

81

Temática da
aula

Entrega do
trabalho final:
(a definir)

Além desses
encontros
síncronas, serão
computados no
plano siga 6
encontros de
duas horas cada,
para fins de
elaboração do
trabalho final
prático-teórico.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:19, 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 00035164/2020 e o código U6P4T7C0.

latinoamericanobrasileiro

ModalidadeMaterial
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
3TEXDR

(XXXX)
Nome da disciplina

Curso

Construção do Texto Dramático
Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Stephan Baumgartel

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 4
Turma
obrigatóri
a
Moodle /Zoom
Atividades Atividades
Síncronas Assíncrona
(h/a)
s (h/a)
34
38
4f, 13.30 – 15.20

Contato
stephao08@yahoo.com
.br
Contato
N. Vagas 40

Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
Não previsto

Não há
Livre
Conexão boa à internet (mínimo 70MB)

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

Ementa:

O processo de criação. Criação do texto. Adaptação do texto. Diversas formas de
analisar o texto dramático.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral:

Permitir ao aluno reconhecer a diversidade dos caminhos da dramaturgia
contemporânea. Identificação das novas correntes. As influências do épico e do pósdramático na nova dramaturgia. Desenvolver a capacidade criativa, compreendendo as
possíveis rupturas com a dramática rigorosa. Dar ao aluno o conhecimento de alguns
textos teatrais que expressam a diversidade da escrita teatral contemporânea.
Objetivos Específicos:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:13, 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 00035164/2020 e o código VW5I713L.
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Retomar os princípios básicos da dramaturgia: As leis do drama.
2
Incentivar o aluno a experimentar em sua escrita com a dupla determinação do
personagem teatral e da forma textual não-mais-dramática enquanto conteúdo
ideológico no interior do texto.
3
Desenvolver a capacidade analítica e reflexiva acerca das estruturas formadoras numa
dramaturgia textual teatral: os tipos de narrativa, os tipos de personagem, os eixos
comunicativos, os diferentes tipos de mimesis na teatralidade textual, a relação entre
ficção e realidade empírica (documento e auto-biografia); a relação entre forma –
conteúdo;
4
Capacitar o aluno a criar uma escrita de tramas e pequenas cenas teatrais. Permitir ao
aluno vivenciar a escrita dentro de um projeto específico de criação de uma cena.
Conteúdo Programático

4.1. As leis do drama. Os princípios de construção do texto teatral dramático.
4.2. Da dramaturgia dramática à dramaturgia não-mais-dramática: leitura e análise de
textos teatrais do século XX.
4.3. Diegese dramática e não-dramática: a concatenação das ações ficcionais e
performativas – relações entre ação, personagem, tempo, espaço.
4.4. Os dois eixos de comunicação teatral: A tensão entre representação e
performatividade, entre fábula e apresentação cênica
4.5. Dois tipos de conflito: o conflito ficcional na narrativa e o conflito da escrita em
jogos de linguagem.
4.5. Construção de uma cena teatral com reflexão teórica acerca dos princípios de sua
poética.
3

Procedimentos e critérios de Avaliação
- aulas expositivas e atividades à distância e discussão de cenas e espetáculos (DVD online)
- leitura de textos teóricos
- trabalhos em grupo ou individuais (construção de um processo de escrita e apresentação
de uma reflexão sobre ele).
Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:13, 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 00035164/2020 e o código VW5I713L.
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Bibliografia virtual
[por que ‘virtual’, ou seria “disponibilidado online”]??

Teórica básica
BALL, David. Para frente e para trás: um guia para a leitura de peças teatrais. SP:
Perspectiva, 1999.

“Novos Territórios do Diálogo”. In: Urdimento 20, 2013.

SARRAZAC, Jean-Pierra (org.) Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo.

Ryngaert, Jean-Pierre. Ler o teatro contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes.
1999.

Textos teatrais:

1. Luis Alberto de Abreu – A Nau dos Loucos
2. Pedro Kosovski – Caranguejo Overdrive
3. Grace Passô – Mata Teu Pai
4. Cecília Ripolli – Rose
5. Jhonny Salaberg - Buraquinhos
6. Martin Crimp – Menos Emergências
7. Michel Vinaver – Procura por Emprego
8. Ave Terrena Alves – As trẽs Uiaras de SP City
9. Vinicius Calderoni – Não Nem nada

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:13, 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 00035164/2020 e o código VW5I713L.

Entrega de 10 fichas de leitura 30%
Exame Final – Entrega de um Texto Teatral Curto com dossiê reflexivo – 70%
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o material de leitura (os textos teatrais e eventuais materiais de leitura opcional)
será disponibilizado no Google Drive, no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1vHWqIvro2T07SB5v2_o1ASc4Q2EIdBQ
9
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2

Previsão do cronograma e do conteúdo:

DATA

Telepresencial Temática/
ou Remota (T - Material
R)

Atividade Prof.

1 - 04/11

T

Plano de ensino Conversa sobre
o conteúdo e o
formato
(plataforma/s) a
ser/em usada/s.

2 - 09/11

R

Luis Alberto de
Abreu – A Nau
dos Loucos

3 - 11/11

T

Giorgio
LIVE
Agamben – O
que é o
contemporâneo?
/ Live com todes
es professores

Participação via
chat

4 - 16/11

R

Pedro Kosovski
– Caranguejo
Overdrive

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

5 - 18/11

T

Exercícios de
escrita

Organização de
um questionário
para dirigir
alguns olhares
na leitura

Organização de
um questionário
para dirigir
alguns olhares
na leitura

Atividade aluno

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:13, 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 00035164/2020 e o código VW5I713L.

10. Beatriz Catani – Sete momentos
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R

Grace Passô –
Mata Teu Pai

7 - 25/11

T

Exercícios de
escrita

8 - 30/11

R

Cecília Ripolli Rose

9 - 02/12

T

Exercícios de
escrita

10 - 07/12

R

Jhonny Salaberg
- Buraquinhos

11 - 09/12

T

Exercícios de
escrita

12 - 14/14

R

Martin Crimp –
Menos
Emergências

13 - 16/12

T

Exercícios de
escrita

RECESSO

RECESSO

RECESSO

14 - 03/02

T

Retomada das
aulas / Leituras
e Conversa
sobre as
propostas

15 - 08/02

R

Michel Vinaver –
Procura por
Emprego

16 - 10/02

T

Exercícios de
Escrita

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

RECESSO

RECESSO

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:13, 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 00035164/2020 e o código VW5I713L.

6 - 23/11
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R

Ave Terrena
Alves – As Três
Uivaras

18 - 17/02

T

Exercícios de
Escrita

19 – 22/02
[como se trata
de trabalho
remoto, vou
colocar essa
aula em outra
data no siga]

R

Vinícius
Calderoni - Não
Nem Nada

20 - 24/02

T

Exercícios de
Escrita

21 - 01/03

R

Beatriz Catani –
Sete momentos

22 - 03/03

T

Apresentação
de propostas /
leitura

23 - 08/03

R

Discussão no
fórum das
propostas/ dos
textos finais

24 - 10/03

T

Leitura das
propostas conversa

25 - 15/03

R

Discussão no
fórum das
propostas/ dos
textos finais

26 - 17/03

T

Leitura das
propostas conversa

27 - 22/03

T

Leitura das
propostas conversa

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

Responder ao
questionário e
postar no fórum
do Moodle

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:13, 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 00035164/2020 e o código VW5I713L.

17 – 15/02

88

T

Leitura das
propostas conversa

29 - 29/03

T

Leitura
dramática
pública online

30 - 31/03

T

Leitura
dramática
pública online

Observações:
-a) aulas 31 – 36 – serão distribuidos ao longo do semestre por meio de atividades
remotas realizadas na construção da proposta final (escrita e leitura dramática online)
-b) os textos elaborados serão comentados via Moodle Forum. Quero incentivar a
todes a ler e comentar os textos des colegas. Em casos especiais, podem entrar em
contato comigo via e-mail: stephao08@yahoo.com.br

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 16:09:13, 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 00035164/2020 e o código VW5I713L.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

3MEPES

Metodologia de Pesquisa

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 8a
Turma TET8 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 15h30min às 18 horas

Carga horaria total (h/a)
45 (54 - regular)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/ equipamentos/
softwares necessários

Disciplina Metodologia da Construção do Texto Acadêmico e ter
cumprido no mínimo 168 créditos
Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de textos

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

Ementa:
Pesquisa: conceito, planejamento. A prática da pesquisa. Problemas teórico-metodológicos no
desenvolvimento da pesquisa. Reflexões sobre o trabalho de campo: pesquisa empírica e
pesquisa bibliográfica. Experiências de pesquisa. Métodos e técnicas de pesquisa em ciências
humanas e nas artes. Projeto do Trabalho de Conclusão de Curso. Pesquisa do Material. Plano
de trabalho. Redação. Relatório de Pesquisa.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo resumido
A Pesquisa Científica/Acadêmica – uma introdução geral
O projeto de TCC: conhecendo o tema e planejando a pesquisa
O problema de pesquisa e as escolhas teórico-metodológicas
Relatórios de Pesquisa e outras formas de divulgação dos resultados
Objetivo
Orientar os estudantes nos processos de pesquisa acadêmica e na elaboração de seu Projeto de
Conclusão de Curso, fornecendo-lhes os elementos necessários para o desenvolvimento de
uma pesquisa que leve em conta sua capacidade crítica e criadora e que responda as
necessidades sociais e acadêmicas da publicação científica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por TEREZA MARA FRANZONI e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:05:57, 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 00035164/2020 e o código L67PI31E.
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A disciplina será desenvolvida a partir da leitura e discussão de textos métodos e técnicas de
pesquisa, dinâmicas de grupo e trocas de textos para correção e aprofundamento. Será dividida
em duas partes. Na primeira parte da disciplina o estudante deverá elaborar e apresentar, seu
Projeto de TCC. Na segunda parte, o estudante deverá produzir um texto reflexivo sobre o
tema de seu TCC e sua fundamentação teórico metodológica (além do plano de capítulos do
TCC também). Esse será o Texto para a banca simulada da disciplina. As bancas serão
compostas tanto pelos estudantes da disciplina, como por alunos do Programa de PósGraduação em Teatro da UDESC, procurando criar também com eles experiências de
colaboração acadêmica.
Avaliação
Trabalho escrito 1 - Projeto de TCC
Trabalho escrito 2 - Texto para banca simulada
Critério para avaliar os trabalhos: Adequação ao roteiro proposto; capacidade de síntese;
capacidade de articulação da literatura utilizada com o tema do TCC, forma escrita adequada,
cumprimento das normas para apresentação de trabalhos acadêmicos da UDESC.

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
FEYERABEND, Paul. Contra o método. 2a ed. São Paulo: Editora UNESP, 2011.
FORTIN, Sylvie. Contribuições possíveis da etnografia e da auto etnografia para a pesquisa
na prática artística. In: Revista Cena n. 7 . Periódico do Programa de Pós Graduação em
Artes Cênicas – Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
GALLO, Fábio Dal. A Etnografia na pesquisa em Artes Cênicas. Moringa: artes do espetáculo.
João Pessoa, V. 3 N. 2 jul-dez/2012
HOLANDA, Adriano. Questões sobre pesquisa qualitativa e pesquisa fenomenológica.
Análise Psicológica, v. 3, n. XXIV, p. 363-372, 2006.
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
WILLIAMS, Raymond. Base e superestrutura na teoria social marxista. Revista USP, São
Paulo, n.65, p. 210-224, março/maio 2005.
Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa em:
www.scholar.google.com;
www.periodicos.capes.gov.br

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por TEREZA MARA FRANZONI e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:05:57, 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 00035164/2020 e o código L67PI31E.

Procedimentos e critérios de Avaliação
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Semana

Data

Síncrona

1

05/11/20

X

2
3

12/11/20
19/11/20

X
não

4

26/11/20

X

5

03/12/20

X

6

10/12/20

não

7

17/12/20

X

*

ATIVIDADES
Síncronas das 15:30 às 17:30
I – Introdução a pesquisa acadêmica – o caso do TCC
- conversa sobre a disciplina, formas de avaliação
- trabalho em grupo: O que quero fazer no TCC?
II – O Projeto de TCC – planejando a pesquisa
Elaboração do primeiro esboço: Delimitação do tema, caminhos
da pesquisa e fundamentação teórica [Trabalho em duplas com
roteiro de apoio]
Apresentação (oral ou em vídeo) dos temas de pesquisa de cada
estudante, sugestão dos colegas, resolução de dúvidas
III – Escolhas Metodológicas
Métodos e técnicas – panorama e possibilidades
[Trabalho em duplas – construção coletiva]
Correção e formatação do Projeto de TCC – [trabalho em duplas
com roteiro de apoio]
Data limite para postagem Trabalho 1: Projeto de TCC.
Encaminhamento para 2021: orientações sobre levantamento
bibliográfico e leituras para Trabalho 2

21/12/2020 a 02/02/2021 - Recesso Escolar

8

04/02/21

X

9

11/02/21

não

10

18/02/21

X

11

25/02/21

não

12

04/03/21

X

13
14
15

11/03/21
18/03/21
25/03/21

X
X
X

EXAME

08/04/21

Conversa sobre o levantamento bibliográfico realizado
IV (a) – O Texto – as formas de escrita, a polifonia, o leitor
Lendo e conversando sobre relatos de pesquisa – foco em textos
com “delimitação de tema” e “referencial teórico” de pesquisa
[Trabalho em trios com roteiro de apoio]
Apresentação dos trios e resolução de dúvidas
IV (b) Relações: teorias, conceitos e escolhas metodológicas
Correção e formatação do Trabalho 2 – [trabalho em duplas com
roteiro de apoio]
Data limite para postagem Trabalho 2: Texto p/ banca
simulada
VI (c) Formas de comunicação, usos de mídias, outras
linguagens no texto e na apresentação. [preparação oral ou vídeo
para a banca]
Banca de Qualificação – bloco 1
Banca de Qualificação – bloco 2
Banca de Qualificação – bloco 3
Trabalho/exame final para quem não obteve média 7

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por TEREZA MARA FRANZONI e FATIMA COSTA DE LIMA em 04/11/2020 às 18:05:57, 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 00035164/2020 e o código L67PI31E.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2

92

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(#AGCO2)
Código disciplina
Curso

Estágio Curricular Supervisionado: Estágio na
Comunidade 2
Nome da disciplina
Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Vicente Concilio

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
90
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
viconcilio@gmail.co
m
Contato
N. Vagas

Fase 6
Turma X
Obrigatória
Google meets
Google drive
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
45
45
Não há
3as feiras, 15h20-17h
Práticas de estágio (conforme cada campo)
Metodologia do Ensino do Teatro 3: Comunidade
Livre

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

Ementa:
Questões estéticas. O comprometimento com questões sócio-políticas. Prática de
estágio supervisionada. Relatório de Estágio.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Levar o educando à percepção e compreensão das possibilidades artísticas e
pedagógicas que podem surgir de processos teatrais em comunidades, dando
sequência aos estudos realizados na disciplina “Estágio Curricular Supervisionado:
teatro na comunidade I”. De modo a ressaltar e fomentar o debate acerca das
razões que movem os alunos em seus processos de estágios, e sobre a potência
educacional do teatro neste contexto de atuação. Propor que acadêmicos e
acadêmicas acerca do modo de aproximação e de atuação nas comunidades em
que desenvolvem os seus estágios, levando-os a pensar teórica e

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VICENTE CONCILIO e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 11:09:25, 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 00035164/2020 e o código 9YS54T9G.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
Artigo final acerca de processo desenvolvido na comunidade: Escrita, clareza,
pertinência, desenvolvimento teórico-metodológico.
Orientação da prática de estágio.
Seminários sobre artigos previamente combinados com os educandos.
Bibliografia virtual
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).
CRUZ, Hugo et alii (org.). A Busca do Comum. In:
https://www.mexe.org.pt/media/filer_public/63/b9/63b9af5b-94d0-4aaa-8ac8fc6f5b61d390/abuscadocomum.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
03/11
2

10/11

3

17/11

4

24/11

5

01/12

6

08/12

ATIVIDADES
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização da Disciplina e
Campos de Estágio. Orientações individuais. Atividades
Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teorias Pedagógicas.
Orientações individuais. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização dos Planos de
Trabalho e Planos de Aula. Organização dos Seminários
Temáticos. Orientações individuais. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Entrega e Compartilhamento
dos Planos de Trabalho (avaliação 1). Orientações
individuais. Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Orientações individuais.
Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático I
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VICENTE CONCILIO e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 11:09:25, 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 00035164/2020 e o código 9YS54T9G.

metodologicamente as práticas teatrais que desenvolvem em seus contextos de
atuação.
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15/12

8

09/02

9

23/02

10

02/03

11

09/03

12

16/03

13

30/03

14
15
EXAME

-

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Orientações individuais.
Prática de Estágio. Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Conversa com Egressos.
Orientações individuais. Prática de Estágio. Atividades
Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático II
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário Temático III
(avaliação 3). Orientações individuais. Prática de Estágio.
Atividades Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Seminário de Estágio do
CEART.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Organização e Escrita do
Artigo. Orientações individuais. Prática de Estágio. Atividades
Assíncronas.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Avaliação final da disciplina.
Entrega do Artigo (avaliação 4).
Atividades assíncronas por conta dos feriados.
Atividades assíncronas por conta dos feriados.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VICENTE CONCILIO e FATIMA COSTA DE LIMA em 06/11/2020 às 11:09:25, 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 00035164/2020 e o código 9YS54T9G.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3LACOM
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

Laboratório de Composição
Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Zilá Maria Muniz
Contato: zilamuniz@hotmail.com
Cont:
Fase 6a
Turma TET6 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 15h30min às 19 horas
Turma C - 4a feira das 15h30min 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: Experimentação de composição cênica a partir do trabalho com diferentes linguagens
artísticas. Exploração expressiva com materiais híbridos.
.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo resumido
I – Estratégias Interdisciplinares
Conversa com artistas de diferentes áreas da cidade de Florianópolis sobre processos de composição.
Proposta e projeto de composição.
II– Composição e estudo do movimento
Saída a campo para pesquisa e experimentação.
Reflexão sobre possibilidades de manipulação de material.
III – Composição, linguagem e hibridismos:
Composição na dança, no teatro, nas artes visuais, na performance, audiovisual, na música e
Intersecções entre linguagens.
Dramaturgia e performatividade do trabalho do criador intérprete.
Construção de sentido e dramaturgia relacional para a criação dos trabalhos finais.
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IV - Repertório
Execução de um projeto individual ou em grupo de composição cênica e seus híbridos.
Apresentação e reflexão crítica sobre os trabalhos apresentados.
Objetivo
Desenvolver e compreender de forma prática e teórica um processo de composição cênica de forma
a integrar distintas linguagens artísticas.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas em modo remoto síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas acontecem em conversas entre
professores sobre temas do conteúdo da disciplina, aulas expositivas, leitura e discussão de textos
e tutorial para escrita de um projeto de pesquisa de um objeto artístico e dos processos de
composição dos fragmentos do projeto. As aulas assíncronas acontecerão por meio de proposições
somáticas feitas via áudio que serão experimentações práticas, bem como leitura de textos, e a
produção dos fragmentos do projeto.
Critérios de avaliação
Pré- projeto 50%
Criatividade, empenho, elaboração estética e poética, diálogo com o pré-projeto apresentado e
pertinência com os temas e conteúdos tratados em sala de aula. Compartilhamento processual da
composição em etapas.
Fragmento do pré-projeto na linguagem de escolha 50%
Criatividade, empenho, elaboração estética e poética, diálogo com o pré-projeto apresentado e
pertinência com os temas e conteúdos tratados em sala de aula.
Profundidade da reflexão sobre o próprio processo. Análise e reflexão crítica das questões apontadas
nos textos. Pensamento crítico para estabelecer relações com as práticas vivenciadas.
Bibliografia virtual - textos estarão disponíveis no Moodle.
BADIOU, Alain. Pequeno Manual de Inestética. São Paulo, Estação Liberdade, 2002.
BORTOLUS, Marcos Vinicius. Transdiciplinaridade e processo criativo: relações entre a
criatividade xacriabá e a brincadeira dos deuses hindus. In. Tabebuia Periódico do Curso de
Formação Intercultural de Educadores Indígenas da Universidade Federal de Minas Gerais, Vol 2,
2012. http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/tabebuia/article/view/8698
COHEN, Renato. Work in progress na cena contemporânea: criação, encenação e recepção. São
Paulo: Perspectiva, 2006.
______. Performance como linguagem. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.
FABIÃO, Eleonora. Corpo cênico, estado cênico. In: Revista Folhetim - Teatro do Pequeno
Gesto, n.17, mai./ago. 2003, p. 24-33.
GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. 3.ed. São Paulo: Annablume,
2008.
MANNING, Erin. Coletividades emergentes.
MATURANA, Humberto; VARELA, Francisco. A árvore do Conhecimento As bases Biológicas
da Compreensão Humana . São Paulo: Palas Athena, 2001.
http://materiadeapoioaotcc.pbworks.com/f/Arvore+do+Conhecimento+Maturana+e+Varela.pdf
Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa em:
www.scholar.google.com;
www.periodicos.capes.gov.br
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