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PLANO DE TRABALHO (1 ANO) 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

ÁREA DE ATUAÇÃO – HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO ESPETÁCULO 

Com o presente Plano de Trabalho, pretendo contribuir para o crescimento, com vistas à 

consolidação do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, recentemente aprovado 

pela Capes com conceito 3 (três), procurando qualificação e aperfeiçoamento que 

permitam almejar alteração de nível, de modo a alcançar grau 4 (quatro) na próxima 

Avaliação Quadrienal, mediante realização de ações em acordo com critérios e metas da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ, em seu Programa de 

Fortalecimento da Pós-Graduação: Professor Visitante, tal como indicados nos editais 

em pauta, e também com os definidos pela Área Artes/Música da Capes, todos muito 

bem levados em conta na Proposta do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

para contratação de professor visitante, de maio de 2017.  

Simultaneamente, e de forma integrada ao presente Plano, darei continuidade ao projeto 

de pesquisa docente que desenvolvo como pesquisadora do CNPq (1 A). Após longos 

anos de dedicação aos estudos sobre o teatro cômico, período em que atuei, por vezes 
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paralelamente, muitas vezes, não, como tradutora, desde 2011, decidi trazer o problema 

da tradução, sob perspectiva histórica, para o âmbito da pesquisa docente mais regular. 

Meu projeto de pesquisa atual leva o título Traduções, tradutores: invisibilidade e 

anonimato na História do Teatro: março de 2016 a fevereiro de 2021. E se configura como 

segunda Parte do projeto Tradução em cena: contribuição para uma história da 

tradução teatral no Brasil – confrontos e experimentações: março de 2011 a fevereiro de 

2016. Junto à UFSJ, no seio do presente plano de trabalho e de forma a ele integrada, 

desenvolverei uma das ações previstas no projeto, qual seja a realização de uma 

tradução teatral, com vistas à publicação. 

A partir de 02 de maio de 2018, portanto, trabalho na UFSJ como professora visitante 

junto ao PPGAC, em regime de 40h, continuando a atuar como docente permanente do 

PPGAC/UNIRIO, desde 2010, quando me aposentei, em regime de 20h. 

 

AÇOES 

2018.1  

A- Reuniões: 

- maio – julho: reuniões com o coordenador 

- maio – julho: reuniões com o corpo docente da linha de pesquisa Cultura, Política 

e Memória (CPM) do PPGAC 

: Apresentação e discussão dos projetos docentes, na perspectiva de análise de 

sua vinculação à área de concentração, à linha de pesquisa, verificando a 

articulação entre eles, de modo a discutir grupos de pesquisa docentes e tendo 

como documento de referência o Documento de Avaliação – Capes 2017. 

-05 de junho (tarde) – reunião com o corpo docente 

: Apresentação do professor visitante; seu trajeto e seu atual projeto de pesquisa 

junto ao CNPq. 

: Apresentação do plano de trabalho atualizado. 

B- Revista Cotovelo – Apoio à organização e à implementação do número de 

lançamento da revista do PPGAC 

- julho: participação de reunião inicial para conhecimento do projeto 
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C- Leituras de documentação relativa ao PPGAC 

  - junho - julho: documentação a ser selecionada e disponibilizada pelo 

Coordenador, com vistas à preparação do Seminário com o corpo docente, a ocorrer 

em 2018.2. 

D- Pesquisa docente Traduções, tradutores: invisibilidade e anonimato na História 

do Teatro 

- maio – julho: continuação dos trabalhos de tradução de Il giuoco delle parti, de 

Pirandello (1918). 

2018.2 

A- Reuniões: 

- agosto – dezembro: reuniões com o coordenador 

- agosto – dezembro: reuniões com o corpo docente da linha de pesquisa Cultura, 

Política e Memória 

: Apresentação e discussão dos projetos docentes, na perspectiva de análise de 

sua articulação com os projetos discentes e com a produção intelectual. 

: Discussão de temas e/ou questões ligadas aos projetos de pesquisas dos 

docentes a serem apresentados e debatidos em Seminários Internos (2019.1). 

B- agosto: Aula inaugural: palestra de abertura do ano letivo, voltada para o tema da 

pesquisa em artes cênicas ou, mais especificamente, sobre a história e historiografia do 

teatro no Brasil. 

C- agosto – setembro: Leituras de documentos específicos e realização de reuniões 

da professora visitante com colega da UNIRIO, professor de atuação recente junto a 

CAPES, após detecção inicial de pontos importantes de interesse para o crescimento e a 

consolidação do PPGAC da UFSJ. 

D – setembro: organização de visita de professor colega da UNIRIO, de atuação 

recente junto à CAPES para encontro com corpo docente, oficina e lançamento de livro. 

E – agosto a dezembro: Pesquisa docente Traduções, tradutores: invisibilidade e 

anonimato na História do Teatro 

: continuação dos trabalhos de tradução de Il giuoco delle parti, de Pirandello 

(1918). 

F – setembro - dezembro: elaboração de artigo vinculado à pesquisa docente/CNPq a 

ser submetido à revista reconhecida na área. 
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G- outubro: participação no Congresso Nacional da Abrace: Abrace 20 anos:  

: Participação na Mesa de Abertura – composta por ex presidentes da 

Associação - como convidada 

: Proposição de Mesa Temática, sob minha coordenação, envolvendo ainda 

outro professor da UFSJ, além de outros de diferentes instituições nacionais 

H- novembro - dezembro: atuação como membro de bancas examinadoras do 

PPGAC  

: A convite, composição de bancas examinadoras de qualificação de 

dissertações do PPGAC, levando em consideração, especialmente, sua 

pertinência em relação à área de história e historiografia do espetáculo. 

I- novembro – dezembro: seminário com o corpo docente ou com os docentes da 

Linha de Pesquisa CPM onde o plano se desenvolve substancialmente, para 

observar e discutir a proposta do programa aprovada pela Capes, as metas fundamentais 

do PPGAC no 1º quadriênio, (tendo em vista, especialmente, a observação da coerência/ 

verticalização do Programa, por meio dos processos de vinculação/articulação área de 

concentração, linhas de pesquisa, projetos docentes e discentes, produção intelectual) 

para: 

: Discussão de trabalhos já desenvolvidos – de agosto de 2017 até o momento 

de início do plano: critérios de credenciamento e recredenciamento no 

Programa; qualificação discente; oferta de disciplinas e monografias finais em 

sua relação com projetos de pesquisa docentes e discentes; distribuição de 

orientandos pelo conjunto de professores. 

: Discussão de projetos de pesquisa e de extensão docentes. 

: Discussão de projetos de pesquisa discentes. 

: Leitura e discussão de documentos relativos ao processo de constituição e 

estruturação de grupos de pesquisa e/ou laboratórios, e sua vinculação a linhas 

de pesquisa do PPGAC. 

A previsão para o desenvolvimento do Seminário com o corpo docente é de dois meses; 

com encontros quinzenais. 

Para o desenvolvimento do seminário, a documentação deverá ser disponibilizada ao 

professor visitante e, conforme avaliação da coordenação, ao conjunto dos professores 

participantes, a partir de julho de 2018. 

Ao final do seminário, será produzido um documento de avaliação, com intuito 

colaborativo, sempre com vistas a potencializar ações e alcançar metas de 

fortalecimento e crescimento do programa, com foco, nesse caso, na constituição dos 
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grupos de pesquisa, suas metodologias e suas inter-relações; a integração discente; a 

vinculação a linhas de pesquisa; equilíbrio ou preponderâncias na relação entre 

pesquisas teóricas e pesquisas experimentais; a produção teórica especialmente expressa 

em publicações; a produção experimental acompanhada de memoriais analíticos, 

registrados e disponibilizados; a filiação a associações e a participação, com 

comunicação/demonstração em eventos reconhecidos na área; etc. 

2019.1 

A- Reuniões: 

- janeiro - abril : reuniões com o coordenador 

- janeiro – abril: reuniões com o corpo docente da linha de pesquisa Cultura, 

Política e Memória 

: Seminários Internos com temáticas ou questões ligadas aos projetos de 

pesquisas dos docentes, definidas em 2018.2. 

B- janeiro – abril: Pesquisa docente Traduções, tradutores: invisibilidade e 

anonimato na História do Teatro 

: conclusão dos trabalhos de tradução de Il giuoco delle parti, de Pirandello (1918), 

com possível publicação. 

C- janeiro – março: preparação do Encontro Nacional de História e Historiografia 

do Espetáculo 

: Elaboração da proposta: plano, justificativa e demais itens necessários para 

solicitação de apoio a agências de fomento. 

: Encaminhamento e confirmação de convites a palestrantes e membros de 

mesas-redondas. 

: A realização do Congresso ocorrerá em momento posterior ao 

desenvolvimento do presente Plano de Trabalho, possivelmente em março ou 

abril de 2020. 

D – março/abril: atuação na disciplina Seminário de Projeto de Pesquisa, mediante 

oferta de Seminário 

: Tema: Metodologia da Pesquisa em Artes Cênicas: história e historiografia do 

teatro. 

: Seminário de 3 (três) encontros em momentos oportunos, segundo o 

coordenador do programa e o professor responsável pelo curso. 
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E - janeiro - abril: realização do encontro Pesquisa e Fomento em Artes Cênicas – 

Apoio à organização, com convite a representantes da área de artes cênicas junto à 

Capes, ao CNPq e à Fapemig, para um encontro com docentes, discentes e técnicos do 

PPGAC, assim como com membros da Pró-Reitoria, para a discussão de questões de 

pesquisa e fomento na área de artes cênicas. 

: A coordenação do curso avaliará momento oportuno e possibilidades de 

financiamento, assim como definirá seus organizadores. 

: Os representantes de área serão convidados a tratar de dois temas 

fundamentais: o estado atual da pesquisa em artes cênicas e seu fomento; as 

perspectivas e as frentes de interinstitucionalidade e de internacionalização 

estimuladas e avaliadas pelas agências e pela Capes, tendo em vista, 

especialmente, a atual avaliação do PPGAC/UFSJ. 

: O encontro ocorrerá, se possível, em março de 2019, destinando-se o mês de 

abril à avaliação interna do evento e à preparação de documentos e registros. 

F – abril: avaliações do plano de trabalho desenvolvido 

: reuniões com coordenação; docentes da linha CPM; docentes do PPGAC. 

G – abril: elaboração de Relatório da experiência desenvolvida pelo professor 

visitante (2019.1) – encerramento do plano em 30 de abril. 

 

AÇÕES REGULARES: detalhamento do plano 

1. encontros com a coordenação do PPGAC para ajustes e detalhamento do 

plano e de sua implementação, verificando, periodicamente, na concretude das 

ações propostas e desenvolvidas, as metas que se vão alcançando diante de seu 

objetivo geral e metas pontuais aprovadas. 

: Reuniões, a definir em calendário, com pauta previamente fixada e tendo em 

mente a percepção e a avaliação das necessidades a atender para o alcance das 

metas propostas. 

2. - atuação junto aos grupos de pesquisa da linha CPM, com proposição de 

calendários de Seminários Internos e mediante a leitura de textos considerados 

de referência pela Linha e pelos grupos e em acordo com calendário previamente 

acertado com a coordenação e com os grupos. 

: Os temas procurarão observar o campo da pesquisa em história e historiografia 

do teatro, os projetos de pesquisa envolvidos e as relações entre cultura, política 

e memória. 
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: Professores pesquisadores da linha PPPA, de outras instituições, nacionais e/ou 

internacionais, poderão ser convidados a participar de alguns seminários 

internos do grupo de pesquisa. 

3. - Visitas aos espaços em que se desenvolve o conjunto de atividades do 

PPGAC, especialmente durante suas realizações. 

4. Visitas de estudos regulares aos Acervos Teatrais – Clube Teatral Artur 

Azevedo, Antonio Guerra e, se possível, Acervo de Obras Raras e Antigas 

da Biblioteca Municipal, dada sua centralidade no espaço deste plano, situado 

no campo da história e historiografia do espetáculo, com vistas a elaborar 

proposta para futuro estudo e/ou ensaio. 

5. Encontros com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sempre que 

houver avaliação de sua necessidade, seja pela coordenação do PPGAC, seja 

pelo pró-reitor. 

6. Acordo de Cooperação Interinstitucional UFSJ – UNIRIO - projeto 

Simultaneamente ao conjunto de atividades apresentadas, e se vier a ser 

acordado entre os dois Programas de Artes Cênicas, UFSJ e UNIRIO, no 

decorrer deste primeiro ano de trabalhos, será dado início a reuniões, discussões, 

verificações, para estabelecimento de Projeto de Acordo Interinstitucional, 

tendo em vista o longo histórico de atividades (formativas, criadoras, de 

participação em bancas e eventos) que, desde 1992, aproximam, com 

regularidade razoável, as duas instituições; aspecto fundamental para atual etapa 

do PPGAC da UFSJ. 

 


