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EMENTA 

 
Seminários concernentes a formas de organização social, padrões de relacionamento, questões artísticas, 
problematizações pedagógicas, modos de análise de conjuntura, modalidades de participação política e 
problemáticas ambientais. A perspectiva da alteridade e do respeito ato do tipo de diversidade. O diálogo 
do teatro com diferentes artes como a pintura, o circo, o desenho, a performance art, a arquitetura, a 
dança, a poesia, a música, entre outras. A fruição e reflexão sobre obras de arte. A investigação 
acadêmica. A escrita acadêmica. 

OBJETIVOS 

 
 Conhecer mais acerca dos temas abordados ao longo da disciplina; 
 Exercitar a escuta e o debate enquanto possibilidades de convivência e aprendizagem; 
 Ampliar e aprofundar o olhar crítico dos participantes da disciplina. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Temas abordados nos diversos seminários realizados; 
 Escuta e debate enquanto formas de convivência e aprendizagem; 
 O olhar crítico sobre si mesmo, o outro e o mundo. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Seminários teóricos e/ou atividades práticas elaborados e conduzidos pelos professores da 
disciplina acerca de temas pertinentes à disciplina; 

 Seminários teóricos e/ou atividades práticas elaboradas e conduzidos pelos alunos da disciplina 
acerca de temas pertinentes à disciplina; 

 Seminários teóricos e/ou atividades práticas elaboradas e conduzidos por convidados da UFSJ, 
de outras universidades e instituições, artistas, educadores e outras pessoas que possam colaborar 
para as discussões pretendidas acerca de temas pertinentes à disciplina; 

 Palestras proferidas por convidados acerca de temas pertinentes à disciplina, seguidas de debate. 
 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 



 

 
 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: lista de presença; CRITÉRIO DE AVALIAÇAO: 

assiduidade; PONTUAÇÃO: de zero a quarenta pontos; 

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho em grupo): textos reflexivos sobre assuntos 
relacionados aos seminários realizados ao longo da disciplina; prazo para o envio do trabalho:até 
o último dia do Semestre Letivo de 2019-1;CRITÉRIOS DE AVALIAÇAO: clareza da escrita; 
ABNT; PONTUAÇÃO: de zero a quarenta pontos; 

 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO (trabalho individual): autoavaliação com justificativa; 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: critérios estabelecidos pelo aluno; prazo para o envio do 
trabalho: até o último dia do Semestre Letivo de 2019-1; PONTUAÇÃO: de zero a vinte pontos. 
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