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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

1º PERÍODO EMERGENCIAL DE ENSINO REMOTO 

(de 08/09/2020 a 27/11/2020) 

Turno: DIURNO 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

 

Unidade curricular 

TÓPICOS VARIADOS EM ESTUDOS PERFORMÁTICOS 

 

Departamento 

DEACE 

Período 

Primeiro Período 

Emergencial 

2020/2 

Carga Horária 

Código 

 
Teórica 

40h 

Prática 

20 

Total 

60h 

Tipo 

Obr 

Habilitação / Modalidade 

--- 

Pré-requisito 

--- 

Co-requisito 

--- 

 

EMENTA 

Introdução teórico/reflexiva sobre temas e métodos fundamentais da pesquisa no campo das artes cênicas.              

Considerando-se o caráter mais geral, comum às duas linhas de pesquisa, a presente disciplina, de caráter propedêutico,                 

será organizada na forma de seminários, com fins de se introduzir os alunos nas diferentes vertentes da pesquisa na área                    

das Artes Cênicas, propondo-se leituras determinantes para essas diversas vertentes. 

 

 

OBJETIVOS 

A partir da segunda metade do século XX, as relações entre o observador e a coisa observada se reconfiguraram de modo                     

que os ambientes inicialmente projetados para a contemplação, deixassem de representar o único lugar possível para a                 

vivência da experiência estética e, com isso, a cidade se transformou em um lugar destinado ao compartilhamento de                  

experiências, tornando por vezes indiscernível a separação entre arte e não-arte, ativismo e alienação. Neste curso,                

oferecido na disciplina TÓPICOS VARIADOS EM ESTUDOS PERFORMÁTICOS e denominado “Performance artivista            

social e climaticamente engajada (PASCE)”, pretende-se instigar o participante a refletir sobre o lugar da performance                

socialmente engajada em tempos de SARS-CoV2, socialmente distanciada, portanto, e pensar propostas e modos de               

desenvolver rudimentos de poéticas metodológicas de ação transmidia e realização de ações performativas artivistas de               

cunho social e climaticamente engajadas que reflitam sobre os espaços urbanos em relação com seu lugar de                 

distanciamento social, utilizando os meios digitais disponíveis. Para tanto, o aluno será instado a contribuir com textos e                  

outros suportes mídiáticos que possibilitem a discussão sobre teorias, métodos e críticas das artes cênicas               

especificamente relativos à performance e ao artivismo. social e climaticamente engajados em tempos de pandemia e                

distanciamento físico social; analisadas ações e discutidas perspectivas variadas de análise e práticas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● O campo ampliado: a universidade e a pesquisa performativa em tempos info-pandemicos 

● O poder transformador da performance 

● A desconstrução da encenação pós-moderna 

● Atos liminares e presença mediada 

● Performances Sociais Socialmente Distantes e Engajadas 

● Ecoperformance e mudança climática 

● Ações e práticas públicas 

● Presença da na experiencia na WEB 

METODOLOGIAS DE ENSINO 
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 O conteúdo será distribuído em 12 semanas com atividades assíncronas (com atividades via Portal Didático e outras 

plataformas e aplicativos que serão utilizados como por exemplo, OBS, Mentimeter, Google Docs ) e síncronas (via 

Google Meet) com duas horas (2h) de duração cada no Período Remoto Emergencial (08/09/2020 a 27/11/2020.  

 

Mídias e recursos tecnológicos necessários  

● conexão com a Internet 

● celular ou computador ou tablet ou todos, com camera 

● microfone com e/ou sem fio 

● Acesso às plataformas Whatsapp, Jitsi entre outras 

 

Aulas  

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Preenchimento, no Portal Didático, de questionários ou outras atividades, sobre os textos, videos etc              

solicitados, que também servirão para testar a frequência em nove (7) atividades: até 30 pontos 

2. execução, apresentação e disponibilização em plataforma a ser indicada das atividades práticas            

propostas, que também servirão para testar a frequência em três (3) atividades: até 30 pontos 

3. criação e registro da ação final em plataforma a ser indicada, que também servirão para testar a                       

frequência em duas (2) atividades: até 40 pontos 

 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

Conforme Resolução N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONEP: “Art. 11. O registro da frequência do discente se dará                      

por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença durante as atividades síncronas, sendo que o                  

discente que não concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.” 

Desta maneira, os 12 (doze) dias de atividades propostos serão considerados simultaneamente avaliativos e de estudos                

totalizando 12 (doze) atividades propostas, será aprovado por frequência, o discente que cumprir pelo menos 9 (nove)                   

atividades. 
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   ________________________________                    ____________________________________ 

 Prof. Dr, Adilson Siqueiral                                              Profa. Dra. Carina Maria Guimarães Moreira 

Responsável                                                                           Coordenador do PPGAC 
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