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EMENTA 
A leituradramáticaenquanto forma de expressãoteatral. O processo de criação e o processo de 
apresentaçãoenquantoetapascomplementares do ensino-aprendizagem de teatro. Relaçõespossíveis entre a 
leituradramática e a formação de atores e/ouprofessores de teatro. 

OBJETIVOS 
● Proceder a montagem e aapresentação de umaleituradramática; 
● Compreender o processo de criação e o processo de apresentaçãoenquantoetapascomplementares do 

ensino-aprendizagem de teatro; 
● Estabelecerrelações entre o trabalhocriativo com a leituradramática e a formação de atores e 

professores de teatro. 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

● A montagem e aapresentação de umaleituradramática; 
● O processo de criação e o processo de apresentaçãoenquantoetapascomplementares do ensino-

aprendizagem de teatro; 
● As relações entre o trabalhocriativo com a leituradramática e a formação de atoresprofessores de teatro; 
● Assuntos afins. 

METODOLOGIA DE 
ENSINO 

● Montagem e apresentaçãoumaleituradramática; 
● Rodas de conversa para refletirsobreassuntos e textospertinentes à disciplina. 

 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

● INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho individual): 
comentáriosescritossemanaissobrepelomenosdezencontros (compostos por 4 horas/aula, lecionadas das 
19h às 22h50min, a cadadia da disciplina), cada um deles acompanhados de 
umaimagemdevidamentecontextualizada e de umaperguntacriada a partir de cadaencontro, material a 
ser enviado para a respectiva pasta da disciplina no Portal Didático da UFSJ até as 23h59min do 
diaimediatamente anterior à próxima aula; CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: clarezanaescrita tanto do 
comentárioquanto da contextualização da imagem e da perguntaelaborada a partir da aula emfoco; 
pontualidade no envio do comentário (após o prazoestabelecido, oscomentáriosnãoserãoconsiderados); 
PONTUAÇÃO: de zero atévinte e cincopontos; o professor enviará um retorno individual 
sobrecadacomentáriorecebido, de modo a construir um diálogo com cadaalunoaolongo do 
percursopedagógico da disciplina; 

● INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalhoemgrupo): Conduçãofeitapelosalunos de 
experimentocriativotendocomoponto de partida a leituradramática do textodramáticodefinidopelo 
professor da disciplina e enquantoalunososcolegas de turma, sendorealizadoemdia e horáriomarcado 
com antecedência; CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: estrutura (começo, desenvolvimento e fim do 
experimentocriativo); clarezanacoordenação da roda de conversa sobre o experimentocriativo, logo 



após o mesmo; o tempo disponível para a sessão de jogosserá de uma hora e cinquentaminutos, 
incluindo a roda de conversa; PONTUAÇÃO: de zero a vinte e cincopontos; além da 
participaçãonaroda de conversa, o professor enviará um retornosobre o experimentocriativo para o (s) 
aluno (s) que a tiveremconduzido, após a realização do mesmo e respectivaroda de conversa; professor 
estará à disposição para orientar a elaboração do experiment criativo, medianteagendamentoprévio de 
dia e horário; 

● INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho individual): textoreflexivosobre a relação entre a 
montagem e a apresentação da leituradramática e a formação do ator e/ou do professor de teatro, a 
partir da experiência da disciplina e outrasreferênciascorrelatas, enviado para a respectiva pasta no 
Portal Didático da UFSJ até as 23h59min do últimodia do SemestreLetivo de 2019-1; CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO: forma (introdução, desenvolvimento, conclusão); clareza da escrita; diálogoteórico com 
autores que tiveremsidodiscutidosdurante as aulas; ABNT; PONTUAÇÃO: de zero a vinte e 
cincopontos; o professor estará à disposição para orientar a elaboração do textoreflexivo, 
medianteagendamentoprévio de dia e horário; 

● INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho individual): autoavaliação com justificativa por escrito 
e respetiva nota, enviada para a respectiva pasta no Portal Didático da UFSJ até as 23h59min do 
últimodia do SemestreLetivo de 2019-1; CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: menção, no texto da 
justificativa, à participaçãonasatividades da disciplina, frequência, pontualidade e permanênciaemsala 
de aula durante as aulas; outros critérios a seremestabelecidospeloaluno; PONTUAÇÃO: de zero a 
vinte e cincopontos. 
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