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PERÍODO 

 

18/09 a 04/12 de 2020 

CARGA HORÁRIA  

PREVISTA 

72h 

SIGLA(S)  

CORESPONDENTE(S) 

IPA // PA/PCC 

 

MODALIDADE DA ATIVIDADE 

(   ) Sincrônica 

( x ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

( x) Mista (especificar): síncrona e assíncrona 

(   ) Outra (especificar):  

 

* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via e-mail, whatsapp, 

formulários/questionários do Google Docs, etc,  

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS) 

Sextas-feiras, das 19h às 21h  

(25 de setembro; 9 e 23 de outubro; 6 e 27 de novembro) 

 

EMENTA 

Estudo dos aspectos estéticos e poéticos da arte de representar. 

OBJETIVOS 

Refletir sobre a arte da atuação, sob a perspectiva do trabalho do ator, a partir da aproximação da experiência 

de atrizes e atores brasileiros de diversas gerações e escolas.  

 

CONTEÚDO(s)  

- Processos de formação do ator e os sentidos de técnica teatral;  

- Treinamento e aprendizado: da sala de ensaio ao espetáculo;  

- O trabalho de criação como processo de produção de conhecimento; 

- A arte da atuação: entre o tangível e o intangível. 

 

METODOLOGIA 

Análise de textos, de entrevistas e de registros videográficos de alguns trabalhos cênicos, como base para as 

reflexões e os diálogos a serem realizados sobre o tema.  

 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS 

     Para as atividades síncronas, utilizaremos sala de conferência virtual do Google Meet. Também faremos uso 

de textos em pdf, formulários/questionários do Google Docs (também para a realização de trabalhos escritos), 

visitas a sites e consultas a vídeos, cujos links serão disponibilizados por email e/ou whatsapp. 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

- Envio de trabalhos registrados na forma de pequenos vídeos (20 pontos); 

- Preenchimento de formulários/questionários do Google Docs (50 pontos); 

- Avaliação escrita individual final, também enviada pelo Google Docs (30 pontos). 

 



 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

O registro da frequência se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela presença 

durante as atividades síncronas, sendo que a/o discente que não concluir 75% das atividades propostas será 

reprovado por infrequência. 
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OBSERVAÇÕES 

- A/O discente, ao se inscrever, deverá disponibilizar seus contatos de email e whatsapp;  

- Na semana de início das atividades, a/os inscrita/os receberão por email as primeiras informações e instruções 

sobre esta atividade remota emergencial; 

- As tarefas, desenvolvidas de modo assíncrono, e seus respectivos formulários, deverão ser entregues nas 

seguintes datas: 23 de setembro; 07 e 21 de outubro; 04, 20 e 25 de novembro e 02 de dezembro. 
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