
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE:  Seminários sobre História, Política e Cena 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Carina Maria Guimarães Moreira 

 

PERÍODO 

De 14/09 a 05/12de 2020 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72h 

 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

FSC / TPET  

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Videoaulas pré-gravadas 

( X ) Mista (especificar) Videoconferências e relatórios dirigidos 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

 

EMENTA: 

Seminários concernentes a questões do fazer teatral em seus aspectos políticos e históricos, considerando 
questões de metodologia e conceitos para os estudos nesses campos. Tal conjunto de debates girarão em 
torno de 4 eixos/questões - Teatro e Política; Ofícios da Cena; Teatro e Audiovisual; e Atuação como ofício 
– que se configurarão em mesas de debates transmitidas pelo youtube, permanecendo disponíveis aos 
alunos em versão gravada. 

 
 

OBJETIVOS: 
Oferecer ao aluno um panorama sobre questões, métodos e conceitos para o estudo da relação entre teatro 
e política, com foco em dois aspectos – o fazer técnico da cena e a dimensão política no âmbito da formação 
do artista e do militante. 
 

CONTEÚDO(s)  

 Teatro e Política – Aspectos de formação: Rede Nuestra America de Escolas de Teatro Político 

 Ofícios da Cena – Técnica e História 

 Teatro e Audiovisual – Tecnologia e Política 

 Atuação como ofício – História do ator 

 
 

METODOLOGIA 
 

 As atividades se organizarão em duas frentes: 
1) Serão disponibilizados um conjunto de 6 aulas/conferências em vídeo aos alunos. Estas aulas 

conferências compõe o III Seminário do Grupo de Pesquisa em História, Política e Cena:  
Métodos e Conceitos de Pesquisa, que ocorrerá em outubro de 2020 e serão gravadas e 



 

disponibilizadas aos alunos no portal didático e no youtube. Destas 6 aulas conferências, duas 
serão comigo e 4 com convidados; 

2) Os alunos deverão realizar relatórios dirigidos sobre pelo menos 3 das quatro 
aulas/conferências realizadas com convidados e apresentar os mesmos pelo portal didático; 

 
Obs.: Além dos relatórios, serão abertos fóruns específicos no portal didático para diálogo e debate a 
partir de questões que os alunos tenham sobre as aulas/conferências. 
 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

As atividades serão assíncronas e serão disponibilizadas no Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático, 

os vídeos das aulas/conferências gravados do III Seminário do Grupo de Pesquisa em História, Política e 
Cena: Métodos e Conceitos de Pesquisa e tarefas referentes ao conteúdo trabalhados no seminário 
(relatórios dirigidos). 

As comunicações, dúvidas e divulgações relativas aos seminários, atividades etc., serão realizadas 
exclusivamente pelo Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático;   

 
 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada por meio da entrega dos relatórios. 
 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

 
O registro de frequência será realizado por meio da entrega dos relatórios. 
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