
 
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE: 

Transmídia e participação: A cena possível 

 

RESPONSÁVEIS: Professores Ana Dias e Adilson Siqueira 

 

PERÍODO 

De  14/09    a     09/11  de 

 2020 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

 

12h síncronas 

28h assíncronas 

TOTAL: 36h 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

 

1. PA: Fundamentos da 
Interpretação Teatral 

2. PCC: Teorias e métodos de 
atuação cênica 

3. TPET - Teorias e Práticas 
do Ensino de Teatro 

4. ECT  

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

( X ) Mista (especificar) Atividades assíncronas e síncronas, trabalhos dirigidos (estudos e 
discussões sobre textos e ensaios de cenas), ensaios e preparação de cenas 
individuais e coletivas etc)  

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Segundas-feira, das 19 às 21h 

Duração: 9 semanas 
 

EMENTA: 

A cena teatral e a cena transmidiática: possíveis caminhos para as linguagens da cena em tempos de 
isolamento e distanciamento social; performance e mídias digitais; cena participativa; improvisação cênica. 
 

OBJETIVOS: 
● Refletir sobre a pandemia causada pelo vírus SARS-Cov 2 e pensar possibilidades para as artes da 

cena num contexto de pandemia e distanciamento físico social 
● Conectar ensino e pesquisa num contexto de pandemia 
● Investigar as possibilidades de criação cênica, ação corporal transmídia e jogo cênico num contexto 

de distanciamento social e separação de corpos utilizando diferentes mídias, formatos e plataformas 
para a criação da cena sintética/digital; 

● Introduzir o participante no estudo do conceito de transmídia e suas possibilidades narrativas e estudar 
as possibilidades de imersão e participação do espectador na cena transmidiática; 

● Desenvolver uma narrativa cênica transmidiática de modo a criar uma pequena cena individual ou 



coletiva a ser transmitida nas redes sociais, que inclua a participação do público; 
● Experimentar e aperfeiçoar a metodologia em desenvolvimento pelo ECOLAB em conjunto com o 

Núcleo Lúdico. 
 

CONTEÚDO(s)  

● Utilização de plataformas digitais e redes sociais 
● Jogo cênico, corpo e performatividade via aplicativos e telas 
● Imersão e participação do espectador 
● Estudo dos conceitos de espaço, presença e ausência 
● Improvisação cênica e performatividade 
● criação de cena 

●  transmutação do ator em performer 
 

 

METODOLOGIA 
1. Aulas síncronas de 2h conforme o cronograma abaixo:  

a. 14, 21 e 28/09 
b. 05 e 19/10 
c. 26/10 (caso necessário e definido em comum acordo pelos participantes, utilizaremos esse 

dia para atividade extra) 
d. 09/11  

NOTA: A atividade pressupõe a realização de uma pequena cena dentro de uma proposta coletiva 
que será apresentada via plataforma digital. Portanto, é imprescindível a participação nos encontros 
síncronos para poder articular a proposta coletiva.   

2. Utilização dos aplicativos Jitsi meet, OBS, whatsapp, etc 
3. Fruição de espetáculos escolhidos devido à sua afinidade com a proposta da atividade  

 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

● conexão com a Internet 
● celular ou computador ou tablet ou todos, com câmera 
● microfone  
● Acesso às plataformas Whatsapp e Jitsi entre outras 

 
 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 
1. Entrega de resumos e fichamentos 
2. Execução dos exercícios práticos propostos 
3. Criação e apresentação/transmissão pelas plataformas da cena desenvolvida 

 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

● Entrega das atividades solicitadas, via Portal Didático (obrigatório) 
● Criação e transmissão da cena individual e/ou coletiva via rede social - Obs: a cena deve 

obrigatoriamente fazer referência a esta atividade remota emergencial 
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______________________________ 

Prof. Dr. Adilson Siqueira 

 

 

____________________________ 

Profª. Drª Ana Cristina M. Dias 
 

Aprovado pelo Colegiado em  18/ 08 / 2020. 
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Coordenadora do Curso 

 

 


