
 

 

 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

 
TÍTULO DA ATIVIDADE: NA ERA DAS VÍDEO-CONFERÊNCIAS – UM EXERCÍCIO SOBRE A 

PALAVRA 
(26 VAGAS) 

 

 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Juliana Monteiro e Maria Cordélia Galasso 

 

PERÍODO 

De 16/9 a 2/12 de 2020 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h 

SIGLA(S) CORRESPONDENTE(S) 

ECT // PCC 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

(X) Mista (especificar): Encontros síncronos e assíncronos no zoom, grupo no 
whatsapp e uso de Formulário do Google DOCS. 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

4ªs feiras: 19h às 21h 
 

EMENTA 
Desenvolvimento do projeto de um processo de criação em qualquer gênero, estilo ou tendência estética, 
com orientação de um ou mais professores. Possibilitar o contato direto da/o aluna/o com as etapas desse 
processo de criação, conferindo-lhe responsabilidade sobre as mesmas.  
 

OBJETIVOS 

- Realizar a leitura de texto teatral e exercitar a palavra falada. 
- Capacitar a/os estudantes a desenvolverem uma escuta analítica sobre os elementos da voz 
falada, quando apenas ouvida. 
- Realizar exercício (final) em formato de vídeo-conferência, com base no estudo da voz falada. 
 

CONTEÚDO(s)  

Com a pandemia, a intensificação de questionamentos sobre o futuro, o aumento do uso de 
ferramentas digitais e a impossibilidade de se realizar um ato teatral presencial, e tendo como 
base experiências em que o teatro se viu em contato com outras linguagens – como as 
linguagens do rádio, do cinema e da performance arte –, esta atividade tem como ponto de 
partida as discussões acerca do futuro e o estudo da palavra falada. A ideia é realizar um 
exercício cênico em formato de vídeo conferência, utilizando o texto "Como é que você acha 
que vai ser o futuro?”, do autor contemporâneo David Auburn. 
 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

- Nas aulas síncronas: leitura e discussão de textos; leitura coletiva da peça “Como é que você 
acha que vai ser o futuro?” de David Auburn, exercícios sobre a palavra falada e trabalho vocal; 
- Reflexão sobre a temática apresentada pelo texto de Auburn; 
- Organização e execução de roteiro para a realização do exercício final. 
 
Obs.: Caso algum inscrito tenha dificuldade para acessar a plataforma Zoom, favor comunicar 
por email às professoras responsáveis imediatamente. 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

Grupo no whatsapp, aplicativo zoom, formulário do Google. 
 

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

Participação nas atividades propostas, preenchimento dos formulários do google e participação 
no processo e na realização do exercício final.  

 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 
Participação em chats via whatsapp; interação no whatsapp e/ou nas redes que serão utilizadas. 
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