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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO DE TEATRO 

Turno: Noite Currículo: 2013 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo: 

2013 

Unidade curricular: 

ECT/PCC: Direção: Laboratório de Prática 
Teatral 

Departamento 

DELAC 

Período 

 

2014/1 

 

Carga Horária 
Código CONTAC 

BAC: TE167 

LIC: TE177 

Teórica 

- 

Prática 

72h 

Total 

72h 

Natureza 

(Optativa) 

Grau acadêmico / Habilitação 

Bacharelado/Licenciatura 

Pré-requisito 

Não tem 

Co-requisito 

Não tem 

EMENTA 
 

Desenvolvimento de projeto de montagem cênica em espaços artísticos e educacionais, 
em qualquer gênero, estilo ou tendência estética, realizado individualmente ou em 
grupo, com orientação de um ou mais professores. Teatro e sustentabilidade. A 
montagem deverá ser apresentada publicamente. Possibilitar o contato direto do aluno 
com a montagem cênica, conferindo-lhe responsabilidade sobre todas as etapas que 
envolvem uma montagem.  
 

OBJETIVOS 

 

 Analisar Texto/Material a ser encenado, Materialidade Cênica, Composição/ 
Montagem.  

 Apresentar projeto inicial e relatório final de avaliação.  

 Analisar Recepção.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

A disciplina, de caráter prático, tem por objetivo aprofundar os procedimentos do 

trabalho de montagem de uma peça teatral. O aluno, dentro da disciplina, 

desenvolverá um trabalho de atuação a partir de um texto teatral a ser definido no 

início da disciplina. Desta forma será oferecida a experiência prática do processo de 

montagem de um espetáculo proporcionando ao aluno a oportunidade de examinar 

os procedimentos dentro de uma prática de montagem. Para tal será cobrado do 

aluno leituras e reflexões escritas sobre o tema, além de debates em sala de aula 

sobre o processo e seus resultados. Ao final do curso o aluno fará uma 

apresentação pública do resultado do trabalho proposto em sala de aula. 
 

METODOLOGIA  

As aulas têm o caráter prático, portanto será dividida em duas etapas: primeira etapa 

será dedicada à análise do texto teatral e elaboração de proposta de encenação a 

partir da leitura e análise do mesmo e a segunda etapa como resultado da primeira 
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consistirá na montagem de um trabalho cênico, apresentações públicas e análise do 

material apresentado. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

1) presença; 2) prática processual, os alunos serão avaliados no decorrer do 

desenvolvimento e apresentação dos trabalhos conjuntos; 3) Memorial descritivo do 

processo; 4) Apresentação final. 
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