
 

 

COORDENADORIA DOS CURSOS DE TEATRO 

ATIVIDADE REMOTA EMERGENCIAL 

PLANO DE ATIVIDADE – 2º Semestre 2020 

 

 

TÍTULO DA ATIVIDADE:  Ofícios da Cena – os fazeres da coxia 

RESPONSÁVEL / RESPONSÁVEIS: Berilo Luigi Deiró Nosella – com a participação da mestranda Priscila 

Chagas (Estagiária Docente, mestranda PPGAC/UFSJ, bolsista CAPES) 

PERÍODO 

2º Período Emergencial 

CARGA HORÁRIA PREVISTA 

72 

SIGLA(S) CORESPONDENTE(S) 

ECT / PCC 

MODALIDADE DA ATIVIDADE: 

(   ) Sincrônica 

(   ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 

(   ) Vídeo-aulas pré-gravadas 

( X ) Mista (especificar) Encontros síncronos pelo aplicativo Zoom de 15 em 15 dias e 

atividades postadas (vídeos e exercícios) para serem realizadas nas semanas intercaladas 

com os encontros. 

(   ) Outra (especificar): __________________________________________ 

 

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

HORÁRIO PREVISTO (EM CASO DE AULAS SINCRÔNICAS): 

Quinta-Feira das 17h às 19h (de 15 em 15 dias) 

Iniciando em 28/01 

 

EMENTA: Apresentar aos alunos ofícios da cena relacionados à execução do espetáculo teatral, na perspectiva do 

que em senso comum chamamos “da coxia”. O espetáculo teatral, tendo o ator com seus outros elementos constitutivos 

(cenário, figurino, iluminação, som etc.) em evidência, agrega uma ampla gama de mão de obra e conhecimentos que 

o põe em movimento; que o realizam fora da vista e percepção do público. Diante da percepção de que muitas vezes 

não apenas o público não tem conhecimento destes fazeres e profissionais, a presente atividade propõe apresentar aos 

alunos de Teatro da UFSJ estes fazeres e profissionais que muitos aprendizes iniciantes não conhecem. 

 

OBJETIVOS: 

• Apresentar profissionais e ofícios da cena dos bastidores do fazer teatral; 

• Debater o conhecimento técnico/artístico presente neste fazer fundamental, porém radicalmente invisibilizado no 

âmbito dos cursos de formação em Teatro e Artes Cênicas no Brasil; 

• Debater os aspectos históricos, políticos e econômicos da invisibilização acima citada. 

CONTEÚDO(s)  

Serão apresentados alguns ofícios e fazeres dos bastidores da execução do espetáculo: 

• Cenotécnico 

• Técnico de luz 

• Diretor de Cena / Diretor de Palco / Diretor Técnico; 

• Maquinista 

• Contrarregra; 

• Maquiador/a 

• Camareiro/a; 

• Operador de Luz 



• Operador de Som. 

Obs.: Outros profissionais também poderão ter o trabalho abordado durante as atividades; 

 

CRONOGRAMA DE AULAS SÍNCRONAS 

AULA DIA CONTEÚDO 

1 28/01 Cenotécnico e equipe de construção de cenários 

2 11/02 Técnico de luz e equipe de montagem de luz 

3 25/02 Diretor de Cena / Diretor de Palco / Diretor Técnico 

4 11/03 Maquinista - Contrarregra 

5 25/03 Camareiro/a - Maquiador/a 

6 08/04 Operador de Luz / Operador de Som 
 

METODOLOGIA 

Serão intercaladas atividades assíncronas e síncronas de 15 em 15 dias – uma semana atividades assíncronas e na outra 

síncrona. A cada 15 dias serão disponibilizados materiais que deverão ser visitados e estudados pelo estudante durante 

a semana de atividades assíncronas; na semana seguinte haverá um encontro síncrono pelo aplicativo Zoom (endereço 

a ser compartilhado Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático com um profissional do ofício em pauta; após este 

encontro, será disponibilizado um questionário sobre o profissional e seu trabalho que deverá ser entregue pelo aluno. 

A presença e avaliação se dará pela entrega das respostas a estes questionários. 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 

Para os encontros síncronos será utilizado o aplicativo Zoom (que pode ser acessado pelo celular ou computador); 

Para as atividades assíncronas e tarefas (questionários), serão utilizados os recursos do Campus Virtual da UFSJ – 

Portal Didático; 

As comunicações, dúvidas e divulgações relativas a encontros virtuais, atividades etc., serão realizadas 

exclusivamente pelo Campus Virtual da UFSJ – Portal Didático;  

 

FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

A avaliação e contabilização da presença se dará por meio da entrega de questionários pelos alunos segundo os 

seguintes critérios de distribuição de pontos: 2 pontos para a entrega de todos os questionários nos prazos estabelecidos 

(caso sejam entregues menos questionários, será aplicada uma regra de três simples para demais pontuações menores 

que 2); 6 pontos para avaliação do conteúdo apresentado no conjunto dos questionários, que permita perceber a 

apreensão do conteúdo estudado pelo aluno ao longo do curso (tanto nas atividades síncronas como nas assíncronas); 

2 pontos pela apresentação, formatação e ortografia na elaboração dos questionários entregues; 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

A frequência será registrada pela entrega dos questionários solicitados nos prazos estabelecidos. 
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