
CURSO: Teatro  

Grau Acadêmico: Bacharelado        Turno: Noturno 

Currículo 
2018 

Unidade Curricular: IECT: Iluminação: Fundamentos 
Técnicos 

Unidade 
Acadêmica 

DELAC 

 
Período 
Noturno 

Carga Horária  
Código CONTAC  

 
TE 180 (BACH) 

TE 210 (LIC) 

Teórica 

16h30min (18 
horas-aula) 

Prática 

49h 30min (54 
horas-aula) 

Total 
66 horas (72 
horas-aula) 

Natureza: 

Optativa 

Pré-requisito: 
Não há 

Correquisito: 
Não há 

EMENTA 

Estudo dos espaços e efeitos definidos através da iluminação. Análise da iluminação de textos 
escolhidos e elaboração de projetos para eles. Realização de exercício prático de encenação. 
Iluminação e meio ambiente. 

 

OBJETIVOS 

• Compreender os princípios de eletricidade para a iluminação cênica; 

• Conhecer e aprender a manipular os aparelhos de iluminação; 

• Experimentar a luz enquanto instrumento de criação, de efeitos dramáticos e de geração de 
um espaço visual; 

• Tornar o aluno de Artes Cênicas apto a realização e execução de um projeto de iluminação 
para cena. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Apresentação do curso; 

• Propriedades da luz; 

• Luz geral e complementos: frontal, contra luz, lateral; 

• Teoria das cores e Temperatura de cor; 

• Equipamentos de Iluminação: Sistema e mesa de luz. 

• Equipamentos de Iluminação: Refletores, gelatinas e acessórios. 

• Posicionamento, angulação e afinação das fontes de luz. 

• Exercícios de montagem. 
• Desenvolvimento de um projeto de Iluminação: a criação, o projeto, a montagem 

e a execução. 
 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, realizada ao longo dos exercícios tanto demonstrativos quanto 
executados sobre responsabilidade dos grupos; e pela entrega final de um relatório técnico 
reflexivo. 
 
Ao longo destes exercícios o aluno deverá executar as seguintes tarefas: escolha e análise de 
uma cena a ser analisada, proposição visual de iluminação para cena, projeto de iluminação 
para cena, execução do projeto de iluminação para cena.  
 



Este conjunto de exercícios, para além da realização dos mesmos em sala de aula ao longo da 
disciplina, deverá ser ter seus elementos textuais ou projetuais anexados a um relatório final de 
caráter técnico e reflexivo. 
 
O conjunto dos exercícios terá o valor de 6 pontos; 
O relatório final terá o valor de 3 pontos; 
A presença, controlada por meio de lista de chamada, terá o valor máximo de 1 ponto, 
proporcional ao número de presenças do aluno ao longo do semestre. 
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