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Introdução 

Este documento, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), expressa a 

organização pedagógica acompanhada de orientações destinadas aos docentes e 

discentes, no que diz respeito aos componentes curriculares do Curso de Teatro, 

bem como o perfil do egresso, à luz dos princípios institucionais da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR). 

Para tanto, constitui-se por elementos importantes que buscam clarificar a 

organização e as características do Curso de Teatro da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná. 

O Projeto Pedagógico evoluiu em sua trajetória com a participação do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Teatro e com a colaboração de 

professores, dirigentes e equipe da Pró-Reitoria Acadêmica e da Pró-Reitoria 

Administrativa, culminando no documento que se apresenta. Este PPC foi 

estruturado em um processo participativo que envolve as instâncias docentes, 

discentes e dirigentes, e procura atender às exigências institucionais e 

mercadológicas para o desenvolvimento de um curso adequado à realidade e 

necessidades atuais.   

Aliados ao PDI e PPI da Instituição, os estudos gerados culminaram na 

construção de uma proposta que envolve a definição de recursos pedagógicos, de 

infraestrutura, de investimento em recursos humanos, baseada em uma sólida 

definição das competências a serem construídas ao longo do curso, a fim de 

propiciar as condições de formação do egresso com o perfil que se pretende.  

 A PUCPR como um todo e, também no âmbito do curso, pretende o 

preparo de profissionais e engajados no exercício de suas funções, com uma visão 

crítica e realmente promotora de transformações significativas na sociedade. 

Este PPC trata, pois, destas questões e expõe as ideias que nortearam sua 

concepção, bem como suas proposições metodológicas e modos de funcionamento. 

Pretende a observação consciente e crítica do Curso de Teatro e, também, servir 

como guia para reflexões futuras, de modo a implantar e desenvolver propostas, 

visando sistematizar ações, programas, projetos e atividades que possam aprimorar 

e redimensionar estratégias para formar profissionais competentes e 

comprometidos. 
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O documento apresenta uma breve contextualização da PUCPR a partir de 

seu histórico e dos princípios institucionais. Na continuidade, descreve o histórico da 

Escola de Comunicação e Artes e do Curso, seguido dos perfis da Escola, do Curso 

De Teatro e do Egresso, assim como os detalhamentos da matriz curricular e dos 

processos de avaliação. Por fim, são apresentadas informações sobre a estrutura de 

apoio da Escola, instalações físicas e aspectos legais. 
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1. Histórico 

1.1. Trajetória da Instituição 

A APC é uma instituição civil, de direito privado, filantrópica e com fins 

educacionais. Foi criada em 31 de dezembro de 1950, com o objetivo de manter a 

futura Universidade Católica. Com sua sede localizada na Rua Imaculada 

Conceição, n.º 1155, bairro Prado Velho, a APC está inscrita no CNPJ sob o n.º 

76.659.820/0001- 51. 

Desde sua criação, a APC esteve sob a administração da Cúria Metropolitana 

de Curitiba e a partir de 1974 passou a ser administrada pelos Irmãos Maristas da 

Província Marista do Brasil Centro Sul. 

As entidades mantidas pela APC são: 

• PUCPR, Câmpus Curitiba 
• PUCPR, Câmpus São José dos Pinhais 
• PUCPR, Câmpus Londrina 
• PUCPR, Câmpus Maringá 
• PUCPR, Câmpus Toledo 
• Hospital Universitário Cajuru 
• Farmácia Universitária  
• Editora Universitária Champagnat 
• Centro Social Champagnat 
• LUMEN - Centro de Comunicação 
• Fazenda Experimental Gralha Azul 
• Centro de Educação Profissional Irmão Mário Cristóvão. 

 

A Associação Paranaense de Cultura (APC), que faz parte do Grupo Marista, 

é mantenedora da PUCPR, atua em vários segmentos como: hospitais, projetos 

sociais e escolas, importantes locais de aprendizagem e atendimento à comunidade. 

Na área de comunicação, mantém o Centro de Comunicação, que congrega rádios, 

televisão e editora, sendo parte relevante para a formação da comunidade 

universitária e para a atuação junto à sociedade. 

A PUCPR caracteriza-se como uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

confessional, comunitária, filantrópica, mantida por uma associação educacional de 

direito privado, que se constitui num importante empreendimento social, educacional 

e cultural da comunidade do Estado do Paraná. Nesse quadro sociopolítico, a 
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Universidade é mantida pela Associação Paranaense de Cultura (APC) e integra o 

Grupo Marista que oferta ensino, pesquisa e extensão. 

Atendendo aos dispositivos legais e à demanda da sociedade, os cursos são 

ofertados nas seguintes modalidades: 

I. graduação, abertos à matrícula de candidatos que tenham concluído 

ensino médio; 

a. superiores de tecnologia (tecnólogos); 

b. bacharelados; 

c. licenciaturas; 

II. pós-graduação lato sensu, abertos à matrícula de candidatos portadores 

de diploma de curso superior; 

III. pós-graduação stricto sensu, abertos à matrícula de candidatos 

diplomados em cursos de graduação; 

IV. extensão e aperfeiçoamento. 

 

1.2. Histórico da Escola 

A Escola de Comunicação e Artes foi criada a partir da Reestruturação das 

Unidades Acadêmicas da PUCPR, aprovada pela Resolução n. 85/2011 – CONSUN, 

em setembro de 2011. Até aquele momento, os cursos da PUCPR eram agrupados 

em unidades acadêmicas denominadas Centros Universitários. No Câmpus Curitiba, 

eram cinco: Centro de Teologia e Ciências Humanas (CTCH), Centro de Ciências 

Exatas e da Tecnologia (CCET), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), 

Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS) e Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA). A partir da referida resolução, os chamados Centros Acadêmicos 

passam a ser organizados e intitulados Escolas, que foram nomeados conforme a 

área de atuação.  

Em 14 de janeiro de 2012, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

anunciou oficialmente a reestruturação das unidades acadêmicas. Durante seu 

pronunciamento, o reitor da PUCPR, Irmão Doutor Clemente Ivo Juliatto, enfatizou 

que o significado do termo Escola remete à missão da Universidade. “Recorda-nos a 

forma como devemos manter relacionamentos. Afinal, somos uma comunidade de 
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mestres e discípulos em busca da verdade. O termo Escola faz lembrar que estamos 

voltados exclusivamente à educação”.  

A partir do ano acadêmico de 2012, portanto, os cursos de Comunicação 

Social, nas habilitações Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, 

deixaram de compor o Centro de Ciências Jurídicas e Sociais (CCJS) para integrar a 

Escola de Comunicação e Artes. De forma análoga, os cursos de Licenciatura em 

Música e Bacharelado em Teatro deixaram o Centro de Teologia e Ciências 

Humanas (CTCH) e foram incorporados à referida Escola. 

 

1.3. Histórico do Curso 

O Curso de Bacharelado em Artes Cênicas da PUCPR foi implantado em 

2010 por meio da Resolução nº. 102/2009 do CONSUN, sendo ofertadas 60 vagas 

no turno da noite com 3 anos de duração. Encontra-se no bojo da Lei 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional que 

em seu Capítulo IV, define o papel da Educação Superior no país. 

O Curso de Bacharelado em Artes Cênicas da PUCPR foi idealizado para 

fazer convergir às necessidades da sociedade de acordo com o PARECER N.º: 

CNE/CES 0195/2003 do Conselho Nacional de Educação, cumprindo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação, Resolução nº 11, de 11 de março 

de 2002 e as Diretrizes da PUCPR - Diretrizes para o Ensino de Graduação.  

Em agosto de 2009, por meio da resolução 111/2009 – CONSUN foi aprovada 

a matriz curricular para ingressantes de 2010.  Em dezembro de 2010, por meio da 

resolução nº. 140/2010 – CONSUN foi alterada a denominação do curso de Artes 

Cênicas para Teatro atendendo às normativas legais. A matriz curricular do curso foi 

alterada com a resolução 142/2011 – CONSUN para ingressantes a partir de 2011. 

Para adequar-se à legislação de carga horária de 60 minutos, que ocorreu a 

partir de 2011, o Curso de Bacharelado em Teatro passou por um ajuste de horas 

nas Atividades Complementares, que inicialmente contemplava 36h (para 

ingressantes em 2010) e mudou para 324 horas (para ingressantes em 2011). 

Com esta mudança de adequação à legislação de carga horária de 60 

minutos, houve à inclusão da disciplina Projeto Integrador I e II, perfazendo um total 

de 180 horas. O objetivo é possibilitar a integração de disciplinas, relacionando os 
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temas de estudos desenvolvidos. É uma possibilidade metodológica na qual a 

investigação é um meio de entender, aprender e construir conhecimento. 

De acordo com a Resolução 166/2011 – CONSUN ficou aprovada a mudança 

da matriz curricular para ingressantes em 2012, e a duração do Curso de Teatro 

passa de três anos para e três anos e seis meses, com 288 h para as Atividades 

Complementares, visando proporcionar um maior aprofundamento e aproveitamento 

por parte do aluno no que diz respeito à realização de pesquisas e na produção do 

conhecimento.  

Para tanto, foram incluídas as disciplinas de Interpretação para TV e Cinema I 

e II, 6º e 7º períodos, Mímica, 6º período, Introdução à Leitura e a Produção de 

textos Dramáticos I e II, 3º e 4º períodos e, houve alteração da disciplina Lingua 

Portuguesa (2º período), para Produção e Recepção de Textos. Foram 

acrescentadas em mais um semestre as disciplinas de Expressão Corporal IV ( 

Dança) e Expressão Vocal IV ( Canto) para o 5º período. As disciplinas de Projeto de 

Montagem e Projeto Integrador passaram a integrar o 7º período, entendendo que 

as mesmas se entrelaçam e desta forma podem contribuir entre si e para o 

desenvolvimento e aprofundamento dos professores e alunos em seus projetos. 

O Curso Bacharelado em Teatro migrou do Centro de Teologia e Ciências 

Humanas, passando para o novo conceito de Centros Universitários para Escolas, 

integrando-se à Escola de Comunicação e Artes. 

Nova reformulação foi proposta pela PUCPR para o projeto pedagógico do 

curso para 2013 como a reestruturação da matriz curricular em cinco grandes eixos 

(processos do ser, processos de criação, plataformas midiáticas, gestão da 

comunicação e eixo fundamental); matrículas por disciplina; disciplinas obrigatórias, 

eletivas e optativas; sistema de requisitos (pré-requisito, co-requisito, requisito de 

posição e requisito especial);novas nomenclaturas para algumas disciplinas; 

educação a distância; proficiência em língua portuguesa; oferta de disciplinas em 

inglês. 

Tais mudanças foram contempladas visando ensino mais abrangente no que 

tange ao trabalho do ator, para que o profissional em teatro possa estabelecer-se 

num mercado cada vez mais exigente e específico. 

O Ministério da Educação e da Cultura (MEC) assegura à universidade 

liberdade na composição da carga horária a ser cumprida para integralização do 



10 

 

currículo e especificação das unidades de estudo a serem ministradas. As diretrizes 

indicam as competências gerais e incentivam sólida formação geral básica, 

assegurando aos egressos a possibilidade do desenvolvimento de competências 

para superar os desafios do exercício profissional e a produção do conhecimento. 

Desta forma orienta para que haja articulação adequada entre a teoria e a prática e 

o estímulo ao estudo independente, visando autonomia intelectual e profissional do 

aprendiz.  

As orientações para o ensino de graduação da PUCPR contribuem para que 

se fortaleça o compromisso entre a Instituição e o curso com a formação solidária, 

científica e tecnológica. Para tanto, da articulação entre o ensino, pesquisa e 

extensão se estabelece o planejamento das disciplinas do Curso de Teatro da 

PUCPR.  

Na estrutura curricular proposta, a distribuição da carga horária do núcleo de 

conteúdos básicos e profissionalizantes visa atender ao disposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Teatro (CNE/CES nº. 4 de 8 de 

março de 2004).  

O Curso de Teatro da PUCPR foi criado com o objetivo de atender a um 

mercado em processo de expansão e consolidação. Esse processo decorre de três 

fatores diferentes, mas coadjuvantes. O primeiro deles diz respeito à 

regulamentação e implementação do disposto no inciso III do artigo 221 do capítulo 

V da Constituição Federal. Esse inciso estabelece o princípio de regionalização da 

produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. 

Essa realidade tem provocado o aumento na demanda de profissionais locais não só 

com sólida formação técnica para uma comunicação cênica criativa e efetiva, mas 

também acadêmica, que permita ao artista ser um pesquisador de sua linguagem, 

capaz de propor inovações na sua área e de estabelecer discussão crítica com a 

sociedade. O segundo fator é de ordem cultural e está relacionado com o 

estabelecimento do Festival de Curitiba como um evento tradicional no calendário 

cultural da cidade. O sucesso do Festival ao longo de duas décadas ajudou no 

processo de formação de uma plateia para teatro na sociedade local. O aumento de 

público da produção teatral, principalmente local, promoveu o surgimento de muitos 

grupos e companhias de teatro, além da criação de espaços cênicos, tradicionais e 

alternativos. Isso aumentou a oferta de opções que, por sua vez, intensificou a 
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demanda por profissionais qualificados, especialmente com o tipo de competências 

que são desenvolvidas junto aos discentes do Curso de Teatro. O terceiro fator foi o 

incremento das leis de incentivo à produção e circulação de espetáculos teatrais, 

fomentada pela prefeitura de Curitiba, através de editais da Fundação Cultural de 

Curitiba, e também por editais de outras entidades estaduais, federais e privadas, 

que têm possibilitado a montagem e circulação de espetáculos, assim como a 

manutenção de grupos e companhias permanentes. 

O Curso de Teatro tem como objetivo a formação do ator como bacharel em 

teatro. Um artista profissional capaz de atender plenamente as necessidades do 

mercado de trabalho local, mas também nacional. E que esteja apto a trabalhar em 

teatro e também em outros meios de comunicação em que a técnica teatral seja 

empregada, como por exemplo, televisão, cinema, rádio, propaganda. Esse 

processo de formação do ator, bacharel em teatro, é realizado ao longo de seis 

períodos semestrais em total conformação às determinações do MEC. O impacto 

socioeconômico é altamente positivo, pois não apenas diminui e racionaliza custos 

como também permite a capacitação em menos tempo, sem comprometer a 

qualidade de formação técnica e educacional do discente, permitindo que o egresso 

possa vir a se inserir no mercado de trabalho o mais breve possível. 

O Curso de Teatro tem um programa estruturado e voltado para a formação 

específica do ator. Para isso ele conta com corpo docente composto por mestres e 

doutores, altamente qualificados e com larga experiência profissional em suas áreas 

de atuação e, ainda, com equipamentos específicos destinados ao desenvolvimento 

de seu projeto pedagógico, tais como teatro, auditórios e estúdio laboratório. Isso 

sem contar os investimentos maciços para a constante melhoria da infraestrutura e 

das condições de trabalho, além dos recursos físicos e humanos que a PUCPR põe 

à disposição de seus cursos, e que a transformaram em um centro de excelência na 

formação acadêmica e profissional em diversas áreas de conhecimento. O conjunto 

desses fatores propicia a condução de um processo de ensino-aprendizagem 

diferenciado sem similar em instituições públicas correlatas.  

Dessa forma, o Curso de Teatro da PUCPR contempla, de maneira excelente, 

demandas efetivas de natureza econômica e social, pois está baseado na existência 

e ampliação do mercado de trabalho, no foco formativo do Curso, nos recursos 

humanos e materiais à disposição, e na avaliação da relação custo benefício em 
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comparação a outras instituições dedicadas ao ensino do teatro, sejam elas públicas 

ou privadas. 

O Curso de Bacharelado em Teatro obteve seu reconhecimento junto ao MEC 

através da portaria n° 305 de 27 de dezembro de 2012. O documento foi publicado 

no Diário Oficial da União no dia 31 de dezembro de 2012. Na avaliação do MEC o 

Curso recebeu nota máxima 5. 
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2. Princípios Institucionais 

Este tópico expressa a proposta filosófico educacional da instituição, por meio 

de princípios institucionais, ou seja, são as linhas gerais que direcionam a atuação 

da PUCPR como instituição marista com o desenvolvimento de ações, estratégias, 

projetos e processos. 

Desse modo, as concepções da PUCPR a respeito do ser humano e de sua 

inserção no mundo por meio da educação demonstram como a instituição se 

percebe, como percebe a sociedade que atende e qual o perfil de seu egresso. 

Esses aspectos do pensamento educacional estão carregados de valores que 

respaldam o desenvolvimento das práticas cotidianas da organização educativa.  

A proposta educativa da PUCPR está pautada nos princípios institucionais 

descritos a seguir, também denominados de eixos orientadores institucionais. 

 

• Identidade: se reflete no perfil do educador consciente de que participa da missão 

educativa da universidade, procurando conciliar lições de ciência e vida com a 

intenção de formar um profissional qualificado quanto à competência técnica e à 

consciência solidária. Pauta-se, sobretudo pela valorização do eixo humanístico 

caracterizado por disciplinas cuja finalidade é contribuir para a formação integral. 

Está marcada ainda, pelo caráter vivencial de atividades acadêmicas com foco 

interdisciplinar como o Projeto Comunitário, que possui um papel relevante de cunho 

extensionista em todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos, por possibilitar uma 

atuação ética, cristã e marista.  

Entre as ações implementadas pelo Curso de Bacharelado em Teatro está o 

Projeto Identidade: um projeto proposto pela Pastoral da Universidade que envolve 

docentes e discentes. A cada ano o Projeto Identidade trabalhará sobre um 

determinado tema. Para o ano de 2013 esse tema é: JUVENTUDE. 

Outra ação com a marca identitária da PUCPR é o serviço de Tutoria que se 

caracteriza pelo acompanhamento, de forma atenta e acolhedora, do processo de 

ensino-aprendizagem dos discentes. Através da criação de uma relação baseada na 

confiança, no cuidado e na ternura a Tutoria acompanha, orienta e intermedia as 

relações dos discentes não só com o corpo docente do Curso de Bacharelado em 

Teatro, mas também com demais instâncias e serviços da PUCPR. A Tutoria orienta 
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essas relações seguindo valores Maristas. Com isso, ela visa assegurar que o 

processo de formação do discente aconteça de forma integral, de maneira que o 

egresso possua um determinado conhecimento científico e cultural é também seja 

consciente da sua condição de cidadão ético, corresponsável pelo processo de 

transformação e melhoria da sociedade em que vive. 

 

• Excelência: é mensurada pela qualidade de seu ensino, suas pesquisas, pela 

atuação profissional e sintonia social de seus docentes e egressos, bem como pela 

contribuição e impactos sobre a sociedade em geral. Esse nível é alcançado a partir 

do comprometimento de toda a comunidade acadêmica com elevados padrões de 

desempenho nas atividades científico-culturais disponibilizadas aos acadêmicos. A 

validação desse princípio ocorre sempre que a PUCPR é reconhecida por sua 

excelência, não só em níveis regionais e nacionais, mas também internacionais.  

O Curso de Bacharelado em Teatro da PUCPR investe no alcance da sua 

condição de excelência através de diversas ações. O Curso conta com um quadro 

docente composto por professores, que além de possuírem sólida formação 

acadêmica, são artistas profissionais com longa experiência e plenamente atuantes 

em suas respectivas áreas das Artes Cênicas.  Além da qualificação humana, o 

Curso de Teatro têm investido de forma intensa na qualificação material visando 

adequar e/ou criar ambientes específicos e de alta qualidade para a prática teatral.  

Essa longa experiência e sólida formação acadêmica dos docentes do Curso, 

aliadas a recursos materiais específicos, apropriados e de alta qualidade, são 

aspectos que garantem aos discentes e docentes um ambiente de ensino-

aprendizagem de alta qualidade, além de realista e atual. Essa particularidade é um 

fator de distinção do Curso que contribui de maneira significativa na formação 

técnica, artística e acadêmica do egresso de forma a aumentar seu potencial de 

empregabilidade.  

Outras ações – em curso ou em fase de implementação – que visam 

aumentar o alcance e o reconhecimento da excelência do Curso de Teatro da 

PUCPR:  

o Estímulo à participação de discentes e docentes em atividades 

artístico-teatrais, tais como mostras e festivais de teatro;  
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o Realização de projetos PIBIC para produção científica específica 

na área de teatro;  

o Diálogo permanente – através de mesa redonda, palestra, 

fóruns, seminários – com profissionais dos diversos segmentos 

das Artes Cênicas em geral e do Teatro especificamente, tais 

como diretores de teatro, produtores, representantes de 

entidades classistas, entre outros, para um acompanhamento 

das dinâmicas de mercado objetivando aumentar o potencial de 

empregabilidade dos egressos; 

o Ampliação da relação escola/empresa através do Estágio 

Supervisionado Obrigatório. 

o Mecanismos de acompanhamento e avaliação de aspectos 

qualitativos e quantitativos interno de discentes e docentes, tais 

como: Avaliação Institucional, Exame Multidisciplinar, Formação 

Continuada. 

 

• Educação emancipadora: corresponde aos anseios da vida plena e sustentada 

pela liberdade acadêmica, porém explicitada por meio do desenvolvimento de 

competências dos alunos, sujeitos ativos de sua formação, na construção de 

saberes mobilizado para o ser, o conviver e o fazer. A educação emancipadora 

emerge das necessidades de aprendizagens nesse mundo em mudança, promove 

meios e instrumentos para compreender e lidar com os desafios postos por essa 

realidade de forma que os educandos desenvolvam a razão critica, isto é, a  

capacidade de pensar e intervir de forma  autônoma  como   resultado de uma  

sólida formação  cultural,  científica e humana.  Esta formação expressa a identidade 

pessoal, o respeito à diversidade social cultural e o exercício da cidadania, por meio 

do desenvolvimento de competências.  

O Curso de Teatro busca promover a pró-atividade e estimula à reflexão 

crítica do educando através de ações acadêmicas, tais como seminários, simpósios, 

mesas-redondas; e atividades artístico-profissionais, como por exemplo, a 

interlocução com profissionais de teatro e de outros segmentos artísticos, o estudo e 

a encenação de textos de autores com reconhecido compromisso de 

questionamento da condição sociocultural humana. Além disso, o Curso de Teatro 
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busca criar e manter um ambiente onde a relação entre teoria, prática, e crítica, faz 

com que o processo de ensino-aprendizagem seja ao mesmo tempo, dinâmico, 

instigante, revelador, e principalmente transformador para o educando.  

Através de uma proposta de educação integral, integradora, e emancipadora 

o egresso do Curso de Bacharelado em Teatro da PUCPR tem sua formação 

direcionada para o desenvolvimento de competências fundamentais. Algumas 

dessas competências estão diretamente relacionadas à qualificação técnica e 

artística do egresso que possibilitem sua inserção e permanência no mercado de 

trabalho. Outras competências estão mais diretamente relacionadas ao 

desenvolvimento da consciência do egresso do seu papel como ator e 

corresponsável das transformações sociais da sociedade em que vive, e das 

transformações artístico-profissionais em sua área de atuação. Algumas dessas 

competências são:  

o Conhecimento pleno de elementos fundamentais à reflexão 

crítica do fazer teatral, tais como linguagem teatral, história do 

teatro (brasileiro e mundial), dramaturgia, e literatura dramática 

(nacional e internacional). 

o Domínio técnico e expressivo do corpo e da voz visando a 

interpretação teatral. 

o Domínio técnico construtivo e aplicativos dos elementos visuais 

e sonoros da cena teatral (maquiagem, figurino, cenário, 

adereço, iluminação, e sonoplastia). 

o Conhecimento de princípios gerais de educação referentes à 

aprendizagem e ao desenvolvimento do ser humano. 

o Capacidade de auto-aprendizado contínuo, exercitando 

procedimentos de investigação, análise e crítica dos diversos 

elementos e processos estéticos da arte teatral. 

 

• Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: O Curso de Teatro promove 

ações que conjugam teoria e prática no âmbito da graduação, da extensão e, a partir 

de 2013, da Pós Graduação. Na graduação, a capacidade de auto aprendizado 

contínuo, a prática da investigação, análise e crítica dos diversos elementos e 

processos estéticos da arte teatral, são competências metodologicamente 
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desenvolvidas nas disciplinas de Projeto de Montagem I e II e no Estágio 

Supervisionado I e II. A confluência de teoria e prática norteia não apenas os temas 

dos cursos de Extensão oferecidos pelo Curso de Teatro, mas os profissionais que 

os ministram. Em 2013, artistas reconhecidos no mercado profissional e com 

pesquisa acadêmica, ministram Cursos de Extensão, seminários e mesas-redondas 

que abordam os temas: o artista e o mercado de trabalho; dramaturgia 

contemporânea; iluminação cênica. Alinhados às ações de reestruturação da Pós 

Graduação Lato Sensu, a Escola de Comunicação e Artes lança, em 2013, os 

cursos: Artemídia: Poéticas Digitais e Tecnológicas; Comunicação Digital e E-

Branding; Gestão da Criatividade e Inovação; Produção da Arte e Gestão da Cultura. 

Os cursos de Artemídia e de Produção são coordenados por professores do Curso 

de Bacharelado em Teatro e articulam o ensino continuado, a graduação e as áreas 

de Pesquisa da Escola de Comunicação e Artes. A Escola de Comunicação e Artes 

reestrutura o Grupo de Estudos Comunicacionais, com as linhas de Pesquisa: 1: 

Gestão e Tecnologias da Comunicação; 2: Cultura e Ambientes Midiáticos. 

Atendendo à demanda das Artes, é criado o Grupo de Pesquisa de Comunicação e 

Artes, com as linhas de pesquisa: 1: Estética, Arte e Tecnologia; 2: Criatividade e 

Inovação; 3:  Estilo, Linguagem e Narrativa. Em 2013, o curso de Teatro encaminha 

para o PIBIC os projetos: “A Formação do Ator Cômico”; “Tecnologias e Técnicas 

Corporais na Cena Teatral Curitibana”; o “Teatro Guaíra e a formação do Ator”; 

“Mídia e Cultura: mediação dos modos de ver e produzir saberes e poéticas 

artísticas culturais” e tendo na ação dos professores a organização, sistematização e 

mediação de saberes voltado à educação emancipadora. 

 

• Inovação e empreendedorismo: A inovação, enquanto processo produtivo, 

provocativo, instigador e prazeroso, permeia os eixos fundamentais do Curso de 

Teatro. O forte caráter teórico-prático do Curso demanda processos pedagógicos 

criativos e a construção de conhecimento orientada por trabalhos colaborativos, inter 

e transdisciplinares. Os eixos dos conteúdos básicos (estudos das artes cênicas, 

música, cultura e literatura, história do espetáculo teatral, dramaturgia, encenação, 

interpretação e ética profissional); os conteúdos específicos (história da arte, 

estética, teoria do teatro, adequadas à expressão teatral e às formas de 

comunicação humana), e os conteúdos teórico-práticos (integração de atividades 
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relacionadas aos espaços cênicos, estéticos, cenográficos, produção teatral, 

expressão da arte, da cultura e da vida) culmina em um projetos interdisciplinar: O 

Projeto de Montagem valoriza a competência coletiva e o empreendedorismo. O 

espaço de aula é diversificado com as Salas de Expressão Corporal, o Estúdio 

Laboratório de Teatro (Caixa-Preta) e a Sala Lúdica, onde os estudantes vivenciam 

de maneira concreta novas configurações espaciais, que exigem uma 

recontextualização da própria relação aluno/professor/sala de aula. A participação 

continuada nas mesas-redondas, seminários e cursos de extensão aliados ao 

sistema de Provas Públicas visam proporcionar ao estudante o desenvolvimento de 

uma atitude autônoma e empreendedora, voltada à identificação e percepção de 

oportunidades e a realização das ações necessárias para maximizar o 

aproveitamento dessas oportunidades, explicitando um comportamento proativo e 

inovador. 

 

• Flexibilidade curricular: A Visão da PUCPR de “ser reconhecida, até o ano de 2022, 

como uma Universidade de Classe Mundial”, para ser alcançada exige mudanças 

em diversos níveis e setores, como a reestruturação das unidades acadêmicas que 

permitiu maior sinergia entre cursos, investimento na infraestrutura, além das 

questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, entre elas, Projetos de 

Curso que permitam maior autonomia acadêmica, construção de competências e 

aquisição de experiências que não restrinjam o estudante à sala de aula e ao curso 

de origem. Isso implica uma visão de não fragmentação dos saberes, de 

reorganização dos processos pedagógicos e desenvolvimento de autonomia dos 

envolvidos (educandos e educadores) nas diferentes atividades acadêmicas, tais 

como processo de matrículas por créditos, semestralização, avaliação processual, 

entre outras.  

Na Matriz de 2013, do curso de Bacharelado em Teatro, algumas disciplinas 

já são flexibilizadas como estruturas suscetíveis de trocas, e com um processo de 

acompanhamento diferenciado, proporcionando aos estudantes uma forma diferente 

de planejar as atividades docentes, entre elas: Fundamentals of Body Language, 

disciplina oferecida em contra turno no programa de English semestre; as 

disciplinas, Produção Científica, Literatura dramática e Crítica Teatral, disciplina que 

serão ofertadas no sistema EAD (a distância). O Curso abre nos 6º e 7º períodos 



19 

 

para disciplinas eletivas, selecionadas entre os outros cursos da Escola de 

Comunicação e Artes. Os estudantes são orientados, sobre a adequação na seleção 

de disciplinas eletivas e na melhor sequência a ser adotada, de acordo com as 

finalidades de seu estudo. 

 

• Sustentabilidade: o conceito de educação para a sustentabilidade está voltado à 

noção de cuidar; nesse sentido, exige-se uma atenção especial à vida, tendo em 

mente uma perspectiva de integralidade, facticidade, existencialidade, com o 

objetivo de evitar as consequências decadentes da ação humana. Isso significa ter 

consciência da temporalidade, ou seja, de viver num momento presente, tendo em 

vista sua relação com o passado, e com capacidade de projetar um horizonte para o 

qual somos chamados à responsabilidade.  No que diz respeito a uma atitude, um 

modo prático de ser-no-mundo adotado pelo ser humano em relação à sua ação e 

ao fenômeno da vida em sua totalidade, integrando as questões sociais, econômicas 

e ambientais. Cuidar exige a ocupação da vida humana consigo mesma e com os 

outros, cuja própria ocupação deve ter em mente uma perspectiva de integralidade, 

com a facticidade, a existencialidade e o progresso da ação humana. Portanto, agir 

de acordo com o cuidar significa viver num momento presente, mas com a 

consciência da temporalidade, isto é, de pertença a um passado e com capacidade 

de projetar um horizonte. Além disso, faz-se necessário o conhecimento elaborado 

como uma das formas de sensibilização para o desenvolvimento sustentável. Dessa 

forma, a sustentabilidade ganha destaque na atuação da Universidade, o que 

demanda o aprofundamento do seu conceito para que esteja expresso de forma 

transversal nos PPC da PUCPR. Esse aspecto justifica a criação do Núcleo de 

Sustentabilidade atualmente em atividade na Instituição. O curso de bacharelado em 

Teatro procura promover ações pautadas pelo princípio da sustentabilidade que 

visam à formação, à reflexão e à formulação de uma conduta que vislumbre 

situações alternativas e conscientes para o hoje com vistas ao futuro. Para tanto, 

promove palestras e oficinas que apresentem estratégias sustentáveis para 

realização de trabalhos como os de cenografia, a produção de figurino e adereços, 

montagem cênica, produções em geral. Há também a possibilidade de os alunos 

participarem de ações voltadas a questões ambientais em projetos promovidos pela 

Pastoral Universitária como é o caso do projeto Ir. Henri Vergé. Além disso, promove 
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avaliação psicofísica com acompanhamento para os estudantes desde o ingresso 

até a formatura. Essa ação visa orientar hábitos saudáveis que promovam o bem 

estar global do discente. 

 

• Empregabilidade: voltada para as exigências evolutivas do mundo do trabalho, 

requerendo permanente adaptação de competências do indivíduo. Nesse sentido, os 

cursos precisam responder às necessidades identificadas pelas demandas sociais, 

desenvolvendo competências múltiplas que contribuem para a melhoria da ordem 

social, por meio de características como flexibilidade e perseverança profissionais. 

Ao mesmo tempo, cabe estreitar os vínculos da universidade com os setores 

econômicos, para que as atividades profissionais correspondam ao contexto, 

identificadas com a realização de pesquisas contínuas para o acompanhamento e 

análise da empregabilidade dos egressos. O curso de bacharelado em Teatro 

consciente dessa responsabilidade e conhecedor das dificuldades para um jovem se 

inserir no mercado profissional procura intensificar e ampliar a relação do estudante 

com o mercado de trabalho, abrindo novos campos de estágio, opções de visitas 

técnicas, estreitando a relação das ações do Curso de Teatro com o Núcleo de 

Empregabilidade e Oportunidade (NEO). Nesse campo promove ações que visam 

ao desenvolvimento da iniciativa, da criatividade e do agir empreendedor, de acordo 

com as novas regras e políticas do mercado. Além disso, propicia a participação dos 

discentes em eventos dos grupos culturais da PUCPR. 

 

• Internacionalidade: entendida como a formação de redes de cooperação entre 

universidades do Brasil e do exterior em prol da ciência e do ensino; estabelece-se 

por meio de alianças estratégicas e parcerias com IES de diferentes países para unir 

forças e desenvolver duplas certificações, compartilhar pesquisas e promover o 

intercâmbio de discentes e docentes. Com isso, aumenta a mobilidade e se 

desenvolve a internacionalidade da instituição, o que gera impactos positivos, como 

o estímulo à vivência e à aprendizagem em ambiente multicultural da comunidade 

acadêmica tanto da graduação quanto da Pós-Graduação Stricto Sensu. Há ainda, a 

possibilidade de se desenvolverem projetos de pesquisa em conjunto com grupos 

internacionais, a oferta de disciplinas também em outros idiomas (preferencialmente 

em inglês), a criação de projetos que atraiam estudantes e docentes estrangeiros e 
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a participação em pesquisas e eventos no exterior, com publicações em periódicos 

estrangeiros e contínua comunicação formativa e inovadora. Ao propiciar aos 

estudantes a possibilidade de vivenciarem outras culturas e outros modos de vida, a 

experiência internacional constitui uma das contribuições mais ricas e duradouras 

que a universidade lhes pode oferecer. Nessa perspectiva, o curso de bacharelado 

em Teatro oferta uma disciplina semestral em inglês. Promove intercâmbio entre a 

PUCPR e IES internacionais tanto no âmbito docente quanto discente, como é o 

caso da aproximação do Curso de Teatro da PUCPR com o Curso de Teatro da 

Pontificia Universidad Católica de Chile, a parceria com o Programa de Dança da 

Duke University e com o departamento de Performance Studies da New York 

University. 

 

• Interdisciplinaridade: compreende-se o trabalho interdisciplinar como uma prática 

pedagógica cujo processo de ensino e aprendizagem é vivenciado e construído e se 

caracteriza pela busca, pela pesquisa e pela ousadia em romper os limites das 

fronteiras estabelecidas entre as várias áreas de conhecimento. Entretanto, cabe 

respeitar a especificidade do estatuto epistemológico de cada área do saber, 

estabelecendo-se um diálogo entre elas. O desenvolvimento de atividades e projetos 

de cunho interdisciplinar favorece a formação de profissionais pluralistas e ao 

mesmo tempo com domínio adequado do saber técnico de sua área de atuação. 

Essa é uma alternativa para a superação da fragmentação dos saberes, contribuindo 

para a construção de um perfil de egresso que tenha domínio sobre seu campo de 

conhecimento e seja capaz de dialogar com outros saberes, em um processo 

permanente de autoformação. Portanto, é fundamental que a execução dos 

currículos supere o fechamento da matriz curricular, desenvolva ações 

interdisciplinares consistentes que integrem as atividades das Escolas nas 

dimensões de Pesquisa, Ensino e Extensão. Nessa perspectiva destaca-se que o 

Projeto de Montagem viabiliza a integração entre as disciplinas desenvolvidas 

durante o curso, visto que contempla conteúdos interdisciplinares.  Outro aspecto a 

ser ressaltado trata da participação do Curso de Teatro no Projeto Urbanidade, 

promovido pelo curso de Jornalismo, cujo objetivo é a criação colaborativa que 

permite a convergência das mídias e artes em um formato inédito como resultado de 
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um percurso de pesquisa acadêmica, ao mesmo tempo, de avaliação e 

representação dos jovens e pelos jovens de problemas contemporâneos. 

• Acessibilidade: torna-se um principio educativo ao considerar que é uma condição 

para a utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços, sistemas e 

meios de comunicação e informação, por pessoas com características específicas, 

podendo ser com deficiências ou com mobilidade reduzida. A acessibilidade 

pressupõe a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, procedimentais e a 

promoção de tecnologias assistidas para atender com qualidade o processo de 

formação acadêmica dos alunos que necessitam destes recursos. Para lidar com 

essas questões, o Curso de Teatro conta com o apoio do Serviço de Apoio 

Psicopedagógico (SEAP) da universidade, o qual atua na orientação aos docentes e 

discentes quanto às necessidades de adequação da instituição para o aluno com 

necessidades educacionais especiais.  Além disso, o Curso de Teatro utiliza-se do 

serviço de intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para deficientes 

auditivos.  

 

• Contemporaneidade: volta-se para o desenvolvimento técnico, cientifico e humano 

nos mais variados âmbitos, na busca incessante de atualização da tecnologia, da 

ciência, das relações, dos processos pedagógicos, com forte impacto social a partir 

da missão da PUCPR. A universidade contemporânea é uma organização social que 

tem a sociedade como seu princípio e sua referência normativa e valorativa. Para 

estar alinhada às questões de seu tempo, a universidade deverá aprender a melhor 

se conhecer, “desconstruindo” resistências e rotinas que venham a enfraquecê-la e 

a dificultar propostas de crescimento. Nesse sentido, o Curso de Teatro promove 

ações como a Mostra Poéticas Cênicas, como resultado do Projeto de Montagem. 

As equipes elegem os textos que serão montados a partir de critérios 

preestabelecidos. Além disso, o curso promove intervenções cênicas nos diversos 

espaços da universidade e realiza oficinas que desenvolvam a produção de textos 

dramatúrgicos, assim como o ciclo de leituras dramáticas que deve ser realizado a 

cada ano. 
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• Cultura e esportes: eixos de formação para a comunidade acadêmica, a PUCPR 

disponibiliza programas e espaços para práticas esportivas, visando a melhoria da 

qualidade de vida, a formação integral e a sociabilização na busca da ampliação e 

valorização da cultura e do  esporte tornando-as instrumentos para a  disseminação 

de conhecimento e  por consequência promover efetivamente a integração e a 

aproximação  entre as ações esportivas e culturais nos diferentes campus. Para 

tanto o Curso de Teatro estimular a participação dos discentes e docentes nas 

atividades culturais e esportivas promovidas pela PUCPR.   

 

• Solidariedade: é aqui entendida como a atitude coletiva que objetiva o resgate da 

dignidade humana diante de situações de vulnerabilidade. Esse princípio provoca a 

participação de sujeitos com vínculos de cooperação e comprometimento que 

tendem a ser duradouros e transformadores em relação à dignidade, condição e 

direito de todos. 

Ser solidário implica determinação firme e perseverante de se empenhar pelo 

bem comum em busca da justiça social e da fraternidade. Considera a concepção de 

mundo, de ser humano, de sociedade em que se acredita e que determina o agir 

com o outro a promoção, defesa dos direitos por meio da educação para 

solidariedade, fraternidade e cidadania. 

Na experiência solidária promovida pela PUCPR por meio da disciplina de 

Projeto Comunitário, os alunos do curso são convidados a atuar como sujeitos 

socialmente responsáveis e promovem a cidadania e a qualidade de vida, atuando 

em comunidades carentes, disseminando saberes, contribuindo e se envolvendo 

com os setores da sociedade que merecem ação. Em parceria com o curso de 

Teatro são desenvolvidas ações do âmbito musical em hospitais e entidades sociais. 

Estes aspectos são tratados transversalmente no Curso de Teatro em todas 

as disciplinas, e especificamente nos projetos em parceria com a Pastoral da 

Universidade. 

 

Este PPC considera a importância de articular em sua organização os 

princípios preconizados no PPI. Para tanto, favorece processos interdisciplinares, 

disciplinas em língua inglesa, para que os alunos possam usufruir de conhecimentos 

oriundos de outras culturas, ampliando os seus conhecimentos e visão de mundo, 
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assim como promove ações e projetos que favorecem a formação intra e inter-

relacional, social e ambiental. Dessa forma, garantimos que o egresso do curso de 

Teatro tenha as competências necessárias para o acesso ao mercado de trabalho. 

Os princípios assim aplicados contribuem para a formação de profissionais com o 

perfil proposto, pois os alunos são desafiados a inovar e desenvolver um trabalho de 

forma integrada, atendendo aos desafios da contemporaneidade. 
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3. Perfil 

3.1 Perfil do Curso 

O curso de Bacharelado em Teatro, em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em teatro (2004), busca a formação 

interligada entre os eixos dos conteúdos básicos (estudos das artes cênicas, música, 

cultura e literatura, bem como história do espetáculo teatral, dramaturgia, 

encenação, interpretação e ética profissional), dos conteúdos específicos (estudos 

da história da arte, estética, teoria e o ensino do teatro, adequadas à expressão 

teatral e às formas de comunicação humana), e dos conteúdos teórico-práticos 

(integração de atividades relacionadas aos espaços cênicos, estéticos, cenográficos, 

produção teatral, expressão da arte, da cultura e da vida). 

Com o objetivo de aliar a teoria à prática, a partir desses eixos foram geradas 

as disciplinas que em seu conjunto, constituem uma formação que permite a 

atuação enquanto profissional do fazer artístico-teatral, com vistas ao perfil do 

egresso. 

O enfoque na formação profissional revela as competências e habilidades 

para o conhecimento da linguagem teatral, na busca da apropriação do pensamento 

reflexivo, da sensibilidade artística, formação técnica, ética e cultural, como 

elementos da valorização humana e da autoestima. Dessa forma, visa integrar o 

indivíduo à sociedade por meio das múltiplas manifestações culturais.  

Neste projeto, alguns pressupostos são estabelecidos:  

a. Efetivação da qualidade pedagógica e de formação 

profissional;  

b. Modernização de conteúdos e de disciplinas;  

c. Atualização de bibliografias;  

d. Criação de um conjunto de disciplinas de núcleo básico e 

humanístico, que são comuns a diversos cursos, 

possibilitando a liberdade do aluno se matricular em 

qualquer turma ofertada, de acordo com sua 

conveniência. Essa criação é apenas aplicada nos casos 

em que haja rigorosamente condições de adequação do 

conteúdo às especificidades de cada curso;  
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e. Execução de disciplinas de cunho humanístico de acordo 

com o recomendado pelo Projeto Pedagógico 

Institucional;  

f. Realização do Estágio Supervisionado;  

g. Realização do Trabalho Comunitário;  

h. Melhoria das condições de participação do corpo discente 

(diretório acadêmico, centro acadêmico, pesquisas, 

projetos afins, etc.).  

 

De forma semelhante ao adotado pela Instituição, em seu contexto macro, os 

cursos foram orientados a efetuar seus planejamentos levando em consideração 

suas particularidades e especificidades. 

 Os ajustes implementados em 2011 foram resultado de debates, discussões 

e reflexões realizados durante as reuniões de colegiado do curso em 2010, que 

apontaram pontos relevantes identificados e utilizados como balizadores para a 

reformulação da proposta de 2011. 

O curso é estruturado por disciplinas, entretanto, estimula-se a integração de 

teoria e prática com o intuito de proporcionar a aprendizagem por meio do processo 

interdisciplinar, instigando a necessidade da formação continuada.   

As práticas desenvolvidas pelos docentes buscam a formação técnica, 

artística, ética e cultural, a partir da produção do conhecimento em processo 

interdisciplinar.  

Para tanto, o processo interdisciplinar vem sendo desenvolvido a partir dos 

conteúdos das diferentes disciplinas do curso, com objetivo de significar o que é 

construído em sala de aula. 

A interdisciplinaridade produz avanços significativos, contribuindo para a 

formação de profissionais com o perfil proposto, pois os alunos desafiados a inovar, 

a conviver e desenvolver um trabalho de forma integrada. 

Nessa perspectiva os docentes organizam o processo de ensino e de 

aprendizagem por meio de práticas que expressam os aspectos teóricos e 

metodológicos mencionados neste documento. 

A prática pedagógica, portanto, com o enfoque interdisciplinar requer preparo 

adicional por parte dos docentes, para que possam criar condições para que se 
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efetive um trabalho pedagógico voltado ao desenvolvimento das competências 

propostas no curso. 

A partir das mudanças sugeridas em 2012, como o aumento do período 

ofertado pelo curso para três anos e seis meses, a inclusão de novas disciplinas, 

visando ao aprofundamento no processo de ensino aprendizagem e a intensificação 

da sinergia entre os Cursos da Escola, entendeu-se que para 2013 os docentes 

poderiam exercer maior autonomia em seu desempenho com as novas propostas 

para o projeto pedagógico do curso para 2013. 

As adequações determinaram a construção de uma matriz que obedece aos 

princípios e eixos norteadores da Escola e Comunicação e Artes, a saber, processos 

do ser, processos de criação, plataformas midiáticas, gestão da comunicação e eixo 

fundamental. As competências do curso derivam destes eixos, e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, voltadas à educação emancipadora, buscando envolver 

aspectos individuais, socioculturais, contextuais, históricos e processuais que 

permeiam a atuação do artista de teatro. As disciplinas relacionadas aos eixos são: 

 

I. Eixo: Processos do Ser - Competências: 

 - Atuar de forma ética e cidadã para com a sociedade. 

- Desenvolver, planejar, propor, executar e avaliar projetos nas áreas de 

responsabilidade social, sustentabilidade e diversidade cultural. 

Disciplinas Relacionadas: Sociologia da Arte; Filosofia; Ética; Cultura 

Religiosa; Psicologia; Projeto Comunitário. 

II. Eixo: Processos de Criação - Competências: 

- Desenvolver projetos inovadores, por meio de reflexões e críticas dos 

contextos socioculturais vigentes. 

Disciplinas Relacionadas: Estética e História da Arte; Improvisação Teatral: 

Jogo e Presença; História e Teoria do Teatro; Produção e Recepção de 

Textos; Pesquisa em Teatro; Improvisação para a Cena; Introdução à Leitura 

e Produção de Textos Dramáticos; História do Teatro Brasileiro I e II; 

Literatura Dramática; Interpretação: Princípios da Ação Cênica; Interpretação: 

Práticas da Ação Cênica; Interpretação: Poéticas Cênicas I e II; Cenografia; 

Figurino; Maquiagem; Crítica Teatral; Direção Teatral I e II; Projeto de 

Montagem I e II; Iluminação Teatral; Estágio Supervisionado I e II. 



28 

 

III. Eixo: Processos Transmidiáticos - Competências: 

- Utilizar as plataformas transmidiáticas para a elaboração e adequação de 

estratégias e técnicas de acordo com as práticas tecnológicas postas na 

coletividade. 

Disciplinas Relacionadas:Sonoplastia; Interpretação para TV e Cinema I e II. 

IV. Eixo: Processos da Gestão da Comunicação e da Cultura - Competências: 

- Desenvolver a gestão da comunicação e da cultura por meio do 

mapeamento ambiental e das intervenções necessárias em cada organização 

analisada. 

Disciplinas Relacionadas: Práticas Pedagógicas Aplicadas ao Teatro; Gestão 

Cultural; Atividades Complementares; 

V. Eixo Fundamental: 

- Desenvolver competências para o exercício da docência na área do Teatro; 

Disciplinas Relacionadas: Fundamentos da Voz; Fundamentos da Linguagem 

Corporal; Elementos da Música I e II; Comunicação e Voz Profissional; 

Movimento para a Cena I e II; Comunicação e Voz do Ator; Dança I e II; Canto 

I e II;  

 

3.2 Perfil do Egresso 

O perfil do egresso Bacharel em Teatro deve compreender uma sólida 

formação ética, teórica, artística, técnica e cultural que capacite tanto à atuação 

profissional qualificada, quanto à investigação de técnicas, metodologias de 

trabalho, linguagens e propostas estéticas. 

A este perfil acrescenta-se também a postura de permanente busca de 

atualização profissional, da iniciativa de interferir no mercado de trabalho, de criar 

novas possibilidades de atuação intelectual e artística, de contribuir para o 

desenvolvimento artístico-cultural do País, do exercício da produção de espetáculos 

teatrais, da pesquisa e da crítica teatral, bem como o domínio de metodologias de 

ensino adequadas à arte teatral sob suas diferentes formas. 

Nessa perspectiva, o curso de Teatro busca garantir ao egresso a formação 

integral a partir do desenvolvimento das seguintes competências: 
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Competências do Egresso Disciplinas Relacionadas 
• Conhecer a linguagem teatral, suas 
especificidades e desdobramentos, 
inclusive conceitos e métodos a fim de 
elaborar reflexão crítica dos diferentes 
elementos da linguagem teatral. 
 

Critica Teatral; Sociologia da Arte; Estética e História da 
Arte; História e Teoria do Teatro; Psicologia; Interpretação 
para TV e Cinema I e II; Ética; Filosofia; Cultura Religiosa. 

• Conhecer a história do teatro, da 
dramaturgia e da literatura dramática, 
a fim de dimensionar a trajetória de 
desenvolvimento das práticas teatrais 
contemporâneas e ser capaz de 
recontextualizá-las. 
 

História e Teoria do Teatro; Introdução à Leitura e 
Produção de Textos Dramáticos; Produção e Recepção 
de Textos; Literatura Dramática; História do Teatro 
Brasileiro I e II. 

• Dominar os códigos e convenções 
próprios da linguagem cênica na 
concepção da encenação e da criação 
do espetáculo teatral. 

Direção Teatral I e II; Sonoplastia;, Cenografia; Iluminação 
Teatral; Figurino; Maquiagem;, Poéticas Cênicas I e II; 
Princípios da Ação Cênica; Práticas da Ação Cênica; 
Improvisação para a Cena; Movimento para a Cena I e II; 
Comunicação e Voz Profissional; Comunicação e Voz do 
Ator; Canto I e II; Elementos de Música I e II. 
 

• Dominar as dimensões técnicas e 
expressivas do corpo visando a 
interpretação teatral. 

Fundamentos da Linguagem Corporal; Movimentos para 
Cena I; Movimentos para cena II; Improvisação Teatral: 
Jogo e Presença; Dança I e II. 

• Dominar as técnicas construtivas na 
composição dos elementos visuais da 
cena teatral. 

Cenografia; Figurino; Iluminação Teatral; Maquiagem. 

• Conhecer princípios gerais de 
educação e processos pedagógicos 
referentes à aprendizagem e ao 
desenvolvimento do ser humano como 
subsídio para o trabalho educacional 
direcionado para o teatro e suas 
diversas manifestações. 

Projeto Comunitário; Práticas Pedagógicas aplicadas ao 
Teatro; Estágio Supervisionado I e II. 

• Ser capaz de auto aprendizado 
contínuo, exercitando procedimentos 
de investigação, análise e crítica dos 
diversos elementos e processos 
estéticos da arte teatral. 

Estágio Supervisionado I e II; Projeto de Montagem I e II; 
Pesquisa em Teatro; Gestão Cultural. 

 

3.3 Formas de acesso ao curso na Instituição 

Os alunos podem ingressar no Curso de Teatro por quatro formas distintas: 

• A primeira consiste no Concurso Vestibular. Este é um processo seletivo 

de ingresso na Universidade para cursos de graduação e sequenciais em 

que é avaliado o domínio do candidato sobre conteúdos e competências 

pertinentes ao ensino médio. Todo candidato que tenha concluído o 

ensino médio ou equivalente ou esteja em processo de conclusão até o 

início das atividades letivas pode participar da seleção. 
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• Alunos regularmente matriculados ou com matrícula trancada em outra 

IES, cujo curso seja devidamente autorizado ou reconhecido pelo MEC, 

podem solicitar Transferência Externa. Este processo está condicionado à 

existência de vagas no curso pretendido. Caso o número de candidatos 

seja superior ao número de vagas, o candidato será submetido a um 

processo seletivo específico. 

• Candidatos portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo 

MEC podem solicitar reaproveitamento de Curso. Esta é uma forma de 

ingresso em que o candidato portador de diploma de nível superior 

devidamente reconhecido solicita isenção do vestibular para ocupar uma 

vaga nos cursos da PUCPR. Este processo está condicionado à existência 

de vaga no curso pretendido. Caso o número de vagas seja inferior ao 

número de candidatos será realizado um processo seletivo específico. 

• A quarta forma de acesso seria por meio do Programa Universidade para 

Todos (PROUNI) do Governo Federal, que possibilita o ingresso de alunos 

de baixa renda nas Universidades particulares e comunitárias 

credenciadas pelo Ministério da Educação com bolsas integrais ou 

parciais. Para se candidatar é necessário ter concluído o ensino médio ou 

estar cursando a última série e atender aos critérios estabelecidos pelo 

Ministério da Educação, quais sejam: 

o Ter cursado as três séries do Ensino Médio em escola pública ou com 

bolsa integral em escola da rede particular. 

o Renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio para bolsa 

integral ou de até três salários mínimos para bolsa parcial. 

o Nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), conforme 

estabelecido pelo MEC. 

A partir de 2010, a PUCPR passou a aceitar, também, alunos com resultados 

obtidos no Exame Nacional de Desempenho do Ensino Médio - ENEM em anos 

anteriores. 
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4. Organização curricular 

 

4.1 Quadro Demonstrativo 

 

Tipo do 
Curso 

Modalidade 
Nº de 

Vagas/Semestre 
CH Total 

Nº 
Créditos 

Turno 

Bacharelado 
Presencial e 
a distância 

60 2430 142 Noturno 

 

4.2 Prazo para a integralização curricular 

 

TEMPO MÍNIMO DE INTEGRALIZAÇÃO: 07 semestres 

TEMPO MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO: 14 semestres 

 

4.3 Matriz curricular  

1º período            

Ordem Tipo Disciplinas Requisito AT AP CRED HA HR MT MP 

1 
OA 

 Sociologia da Arte  2 0 2 40 30 60 0 

2 
OA 

 Fundamentos da Voz  0 3 3 60 45 0 60 

3 
OA 

 Fundamentos da Linguagem     
 Corporal 

 0 3 3 60 45 0 60 

4 
O  Elementos da Música I  2 0 2 40 30 60 0 

5 
Od  Estética e História da Arte  4 0 4 80 60 60 0 

6 
OA 

 Improvisação Teatral: Jogo e  

 Presença 
 0 4 4 80 60 0 60 

7 
O 

 História e Teoria do Teatro  3 0 3 60 45 60 0 

  Total 11 10 21 420 315 240 180 
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2º Período          

Ordem Tipo Disciplinas Requisito AT AP CRED HA HR MT MP 

8 
O 

 Filosofia  4 0 4 80 60 60 0 

9 
O 

 Movimento para Cena I 03 RE 0 3 3 60 45 0 60 

10 
O  Elementos de Música II 04 RE 1 1 2 40 30 60 60 

11 
O Comunicação e Voz Profissional 02 RE 0 3 3 60 45 0 60 

12 
OA Produção e Recepção de Textos  2 0 2 40 30 60 0 

13 
Od  Produção Científica  2 0 2 40 30 60 0 

14 
O  Improvisação para a Cena 06 RE 0 4 4 80 60 0 60 

15 
O 

 Atividades Complementares  0 0 0 36 36 0 0 

Total 9 11 20 436 336 240 240 

3º Período        

Ordem Tipo Disciplinas Requisito AT AP CRED HA HR MT MP 

16 O  Ética  2 0 2 40 30 60 0 

17 O  Comunicação e Voz do Ator 11 RE 0 3 3 60 45 0 60 

18 O  Movimento para Cena II 09 RE 0 3 3 60 45 0 60 

19 O 

Introdução à Leitura e Produção 

de textos dramáticos 
 4 0 4 80 60 60 0 

20 O  História de Teatro Brasileiro I  2 0 2 40 30 60 0 

21 Od  Literatura Dramática  4 0 4 80 60 60 0 

22 O 

Interpretação :Princípios da 

Ação cênica 
RP 20% 0 4 4 80 60 0 60 

23 O  Atividades Complementares  0 0 0 36 36 0 0 

 Total 12 10 22 476 366 240 180 
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4º Período           

Ordem Tipo Disciplinas Requisito AT AP CRED HA HR MT MP 

24 O 
 Cultura Religiosa  2 0 2 40 30 60 0 

25 O 
 Dança I RP 50% 0 3 3 60 45 0 60 

26 O 
 Canto I RP 50% 0 3 3 60 45 0 60 

27 O 

 Interpretação: Práticas da Ação  

 Cênica 
RP 50% 0 4 4 80 60 0 60 

28 O 
 Psicologia  2 0 2 40 30 60 0 

29 O 
 História do Teatro Brasileiro II 20 RE 2 0 2 40 30 60 0 

30 O 
 Prática Pedagógica Aplicada ao  

 Teatro 
 2 0 2 40 30 60 0 

31 O 
 Projeto Comunitário  0 2 2 40 30 0 60 

32 O 
 Atividades Complementares  0 0 0 54 54 0 0 

Total 8 12 20 454 354 240 240 

 

5º Período 
           

Ordem Tipo  Disciplinas Requisito AT AP CRED HA HR MT MP 

33 O 
 Canto II RE 26 0 2 2 40 30 0 60 

34 O 
 Dança II RE 25 0 2 2 40 30 0 60 

35 O 
Interpretação: Poéticas Cênicas I RE 27 0 4 4 80 60 0 60 

36 O 
Cenografia RP 50% 0 3 3 60 45 0 60 

37 Od 
Figurino RP 50% 0 4 4 80 60 0 60 

38 OA 
Sonoplastia RP 50% 0 4 4 80 60 0 60 

39 O 
Atividades Complementares 

  0 0 0 54 54 0 0 

Total 0 19 19 434 339 0 360 
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6º Período 
          

Ordem Tipo  Disciplinas Requisito AT AP CRED HA HR MT MP 

40 O Interpretação para TV e Cinema I RP 60% 0 2 2 40 30 0 60 

41 Od Crítica Teatral RP 50% 2 0 2 40 30 60 0 

42 O Interpretação: Poéticas Cênicas II RE 35 0 4 4 80 60 0 60 

43 O Direção Teatral I RP 60% 0 2 2 40 30 0 60 

44 O Projeto de Montagem I 
PLP, 

RP 70% 
0 2 2 40 30 0 60 

45 OA Gestão Cultural  4 0 4 80 60 60 0 

46 O Estágio Supervisionado I RP 70% 0 2 2 36 36 0 60 

47 E Eletiva  0 0 4 80 60 0 0 

48 O Atividades Complementares  0 0 0 54 54 0 0 

Total 6 12 22 490 390 120 300 

 

7º Período 
          

Ordem Tipo  Disciplinas Requisito AT AP CRED HA HR MT MP 

49 O Interpretação para TV e Cinema II RE 40 0 2 2 40 30 0 60 

50 OA Maquiagem  0 2 2 40 30 0 60 

51 O Projeto de Montagem II RE 44 0 2 2 40 30 0 60 

52 O Iluminação Teatral RP 60% 0 4 4 80 60 0 60 

53 O Direção Teatral II RE 43 0 2 2 40 30 0 60 

54 Od Estágio Supervisionado II RE 46 0 2 2 36 36 0 60 

55 E Eletiva  0 0 4 80 60 0 0 

56 O Atividades Complementares  0 0 0 54 54 0 0 

Total 0 14 18 410 330 0 360 
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Total Geral 46 88 142 3120 2430 1080 1860 

 

4.3.1 Quadro com Total de horas 

Total Horas Atividades Complementares 288 HR 
Total Horas Projeto Comunitário 40 HR 
Total Horas Disciplinas a Distância 276 HR 
Total Carga Horária 2430HR 
Total Horas/Aula 3120 

4.3.2 Quadro Resumo – Distribuição de Disciplinas 

Quadro Resumo - Distribuição de Disciplinas Nº HA HR 

Obrigatórias 54 2960 2310 

Eletivas 2 160 120 

Abertas 8 480 360 

Disciplinas a Distância* 6 356 276 

Atividades Complementares 6 288 288 

Estágio Curricular 2 72 72 

 

Ordem: Ordem das disciplinas na matriz 

AT: Aulas Teóricas    AP: Aulas Práticas 

HA: Total de Horas/Aula   HR: Total de Horas Relógio 

Cred: Créditos 

MT: Modulação Teórica   MP: Modulação Prática 

Tipo: O = Obrigatória, E = Eletiva, A = Aberta, d = Disciplina ofertada a distância 

Requisito: PR = Pré-requisito, CR = Co-requisito,  RP = Requisito Posição (ct = Créditos, % = 

percentual de HR, hs = total de horas relógio), RE = Requisito Especial, PLP = Proficiência em Língua 

Portuguesa  

* Disciplinas indicadas para possível implementação na modalidade a distância, após a publicação da 

Portaria de Reconhecimento do Curso. 

 

Tipos de Requisitos: 

1. Pré-Requisito: uma disciplina é pré-requisito da outra quando o conteúdo e as 

competências desenvolvidas por uma disciplina são condições fundamentais que 

possibilitam ao aluno acompanhar o conteúdo de outra disciplina, exigindo-se a 

aprovação em uma para poder cursar a outra.  
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2. Co-Requisito: quando há obrigatoriedade de cursar simultaneamente duas ou 

mais disciplinas, ou quando para cursar uma disciplina o aluno já deve ter tido 

aprovação em outra.  

3. Requisito de Posição: consiste na exigência do cumprimento prévio de 

determinado número de créditos (percentual do número de créditos do curso) ou de 

determinada carga horária para que seja liberada a matrícula em uma disciplina 

(aprovação por nota e frequência). 

4. Requisito Especial: utilizado para disciplinas que têm pré-requisito entre 

semestres subsequentes. 

Dando efetividade aos objetivos de excelência acadêmica, a PUCPR instituirá o 

Exame de Proficiência em Língua Portuguesa para todos os alunos ingressantes a 

partir de 2013. O aluno de graduação será submetido a um exame de nivelamento 

para mensurar a sua proficiência em Compreensão de Texto e em Produção de 

Texto como pré-requisito para uma disciplina a ser definida pelo curso. 

 

Tipos de Disciplinas: 

1. Obrigatórias: disciplinas de curso obrigatório indicadas na matriz curricular, aberta 

e/ou a distância; 

2. Eletivas: carga horária de curso obrigatório, porém com a possibilidade de escolha 

dentre um conjunto de disciplinas indicadas pelo PPC; 

3. Optativas: disciplinas que não fazem parte da matriz curricular, PPC ou da 

integralização da carga horária do curso; 

4. Isoladas: disciplinas ofertadas pelos cursos/escolas da PUCPR ao público externo 

portador de diploma de curso superior ou matriculado em cursos superiores de outra 

IES, ou disciplinas cursadas por alunos dos cursos de graduação da PUCPR em IES 

com a qual se estabeleceu convênio.  

 

Característica da Organização Curricular por Créditos 

1.O crédito é medido em horas-aula:  

2.A hora aula na PUCPR é de 50 minutos para as turmas da manhã e de 45 minutos 

para as turmas da noite; 

3.Cada crédito corresponde a 18 horas-aula ou trabalho escolar equivalente por 

período letivo no turno diurno e 20 horas-aula no período noturno; 
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4.Cada disciplina ou componente curricular recebe um número de créditos pré-

estipulado, definido em função da carga horária relativa ao trabalho docente em 

sala, laboratório ou campo de estágio, independentemente de ser teórica ou prática. 

5.O Projeto Comunitário, como disciplina, possui carga horária equivalente a 02 

aulas práticas semanais e 02 créditos. 

6. A carga horária dos componentes curriculares Atividades Complementares e 

Estágio Curricular passa a ser mensurada em hora relógio (60 minutos). 

 

4.4 Atividades Complementares 

Consideram-se atividades complementares aquelas relacionadas ao ensino, à 

pesquisa e extensão, desde que validadas pela Escola de Comunicação e Artes. 

As atividades complementares deverão totalizar 288 h (duzentos e oitenta e 

oito horas) a serem cumpridas ao longo de sete (07) semestres de curso. A 

Coordenação do Curso de Teatro, apoiada por sistema de software apropriado, 

deverá providenciar mecanismo para gerenciar e controlar o cumprimento dessas 

atividades. As regras operacionais estão descritas no Regulamento das Atividades 

Complementares e aprovado pelo Colegiado do Curso. 

As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam 

o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente educacional, incluindo a prática de 

estudos e atividades independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as diferentes 

manifestações e expressões culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas, 

incluindo ações de extensão junto à comunidade. 

As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado, objetivando desenvolver 

competências específicas. 

São objetivos das atividades complementares: 

• Diversificar e enriquecer a formação oferecida na graduação; 
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• Ampliar a formação do aluno, oferecendo espaço para o conhecimento, 

discussão e aprofundamento de temas relacionados ao teatro pela 

participação do aluno em tipos variados de eventos; 

• Qualificar o aluno para os espaços ocupacionais do discente. 

 

Acredita-se que, por meio de tais atividades, haja contribuição significativa à 

ampliação de repertório e do conjunto de critérios para o juízo crítico, o 

reconhecimento de diferentes correntes de aprendizado e, também, para o 

reconhecimento de áreas intersubjetivas para a propagação de conteúdos 

concernentes ao contexto cultural local, regional, nacional e internacional, relevantes 

à ação educacional que prioriza a interdisciplinaridade como principal articuladora de 

saberes na construção de conhecimentos.   

Para as Atividades Complementares (Anexo 3), os seguintes critérios são 

levados em consideração no momento de sua validação pelo professor competente: 

I. A compatibilidade das atividades com os objetivos do curso; 

II. A qualidade na realização da atividade; 

II. O total de horas dedicadas à atividade. 

 

4.5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso se fundamenta na realização de um 

projeto experimental – prático ou monográfico - que articule a teoria e a prática, no 

qual o aluno aplique o conhecimento desenvolvido ao longo do processo acadêmico 

de aprendizagem.  

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito obrigatório e 

parcial para a integralização do Curso e obtenção do Diploma de Bacharel em 

Teatro, da PUCPR. 

No interesse do aprofundamento do campo de conhecimento no qual o curso 

está inserido, o TCC deve estar alicerçado por suportes práticos e teóricos do 

contexto teatral, privilegiando as iniciativas que contribuam para ações sociais, 

culturais e comunitárias, que promovam o autoaprendizado, os procedimentos de 

investigação, a análise e a crítica dos diversos elementos e processos estéticos da 

arte teatral, com o propósito de conciliar os objetivos do curso aos da instituição. 
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A realização do TCC tem por objetivo geral reforçar a articulação entre os 

conteúdos das disciplinas teóricas e práticas, efetivando condições de reflexão 

acadêmica, práticas cênicas e responsabilidade social. Com a elaboração do TCC, 

as disciplinas Projeto de Montagem I e Projeto de Montagem II têm como objetivos 

específicos: 

I. Reunir em um projeto acadêmico final o conhecimento acumulado durante o 

curso; 

II. Aperfeiçoar a capacidade do estudante de organização e elaboração do 

pensamento crítico e de práticas teatrais; 

III. Aprofundar o conhecimento do estudante em relação a tópicos e práticas 

específicos; 

IV. Fornecer elementos para a pesquisa nas Artes Cênicas, em áreas 

específicas do Teatro, as quais fazem parte das abordagens curriculares do curso; 

V. Possibilitar o exercício e produção intelectual a partir da experiência 

acadêmica, de modo a estabelecer um elo entre a teoria e a prática do teatro; 

VI. Possibilitar a produção de conhecimento sobre teatro, bem como de obras 

teatrais que sejam contribuições à experiência geral do teatro. 

O Projeto de Montagem I está alinhado com os requisitos de posição e o 

Projeto de Montagem II está alinhado com o requisito especial. Ambos estão em 

acordo com as competências propostas para a formação do discente. 

4.6 Estágio Curricular 

É a disciplina na qual as aptidões gerais do Curso são aprimoradas através 

de experiências no mercado de trabalho. O Curso de Bacharelado em Teatro 

contempla a disciplina de Estágio Supervisionado I e II. Essas disciplinas estão em 

conformidade com o requisito de posição e o requisito especial estabelecidos na 

matriz curricular do curso. Ambas têm o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento de competências específicas necessárias a uma formação de 

excelência.   

No planejamento de suas atividades, cada docente estabelece as aptidões a 

serem desenvolvidas para a conquista da autonomia intelectual do aluno.  

Ao término do período letivo, é feita uma avaliação por parte dos docentes 

para que sejam inseridas as atualizações e melhorias, adequando e aperfeiçoando o 
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processo de ensino-aprendizagem, sendo documentado em relatório final de Estágio 

Supervisionado I e II, com apresentação em evento próprio podendo ser Seminário, 

Fórum, entre outros que o Colegiado determinar. Porém o registro dessa atividade é 

de responsabilidade do Coordenador do curso, que oficializará esses eventos como 

parte da história do Curso. 

CAMPOS DE ATUAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

  A proposta pedagógica busca oportunizar o desenvolvimento de 

competências para que o profissional possa atuar com flexibilidade nos diferentes 

cenários da prática profissional, a saber:  

- Desenvolver atividades em instituições artístico-culturais públicas e 

particulares. 

- Atuar junto à comunidade e Organizações Não-Governamentais (ONG) em 

projetos específicos. 

A fim de acompanhar a dinâmica da realidade profissional, a PUCPR 

preocupa-se também com a formação continuada do profissional egresso, 

oferecendo cursos de especialização, mantendo uma postura de atualização 

constante e renovada.  

GESTÃO DE PROJETO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

Atendendo às diretrizes curriculares do MEC, o Curso Bacharelado em Teatro 

prevê seguir regulamentação própria de encaminhamento e avaliação, sendo que 

este deve ser resultado de aspectos teóricos metodológicos envolvendo as 

disciplinas cursadas.  

O estágio supervisionado é uma atividade de síntese e integração das 

aptidões desenvolvidas, visando ao desenvolvimento de um produto ou serviço, 

segundo metodologia de projeto e exigindo do aluno postura profissional, este 

projeto será realizado pelos alunos sob a orientação de professores do curso.  

O aluno deverá em seu relatório final, através da utilização de diversas 

competências desenvolvidas:  

- Elaborar, apresentar e justificar a proposta;  

- Caracterizar o conhecimento teórico, definir as funções do projeto e 

sistematizar estudo bibliográfico;  

- Projetar o sistema utilizando técnicas apropriadas levantando os recursos 

materiais ou equipamentos necessários e construindo o cronograma de execução;  
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- Executar o projeto teórico e desenvolvê-lo; 

- Avaliar o projeto e indicar os aperfeiçoamentos necessários a partir dos 

dados obtidos;  

- Redigir relatório compilando toda a documentação parcial gerada ao longo 

do projeto, comunicar as descobertas feitas e o conhecimento produzido de acordo 

com as normas técnicas e as convenções linguísticas, de forma consistente com as 

características do público alvo.  

Esse trabalho é desenvolvido nos 6º e 7º semestres letivos e possui 

regulamentação própria aprovada pelos órgãos colegiados superiores. Além disso, 

as regras operacionais são descritas no Manual do Estágio Supervisionado da 

Graduação, aprovado pelo Colegiado do Curso em 18 de novembro de 2011 e pela 

Resolução 060/2012 – CONSUN - aprovada em 13 de agosto de 2012. 

O estágio curricular obrigatório está definido pela Resolução 41/2008 do 

CONSUN, aprovada pela CAMGRAD em 9 de maio de 2008. (Anexo 5). 

 

4.7 Estágio Curricular não Obrigatório 

As práticas de estágio objetivam a inserção do acadêmico no campo 

profissional ao promover a integração da formação específica. A proposta 

pedagógica busca oportunizar o desenvolvimento de competências para que o 

profissional possa atuar com flexibilidade nos diferentes cenários da prática 

profissional.  

O estágio curricular não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional, 

seguindo determinação da Lei 11788/2008 da Lei de Estágio (nos artigos 1º e 2º). 

A Coordenação do Curso incentiva o aluno a estabelecer  vínculos com 

organizações do setor para seu aprimoramento em seu período acadêmico, 

atendendo as orientações institucionais. 

 

4.8 Disciplinas Especiais 

O Curso de Bacharelado em Teatro da PUCPR não contempla disciplinas 

especiais. 
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4.9 Projetos interdisciplinares  

O Curso de Bacharelado em Teatro desenvolve ações com o intuito de 

contribuir para que o profissional em formação obtenha a capacidade de 

autoaprendizado contínuo, o exercício de procedimentos de investigação, de análise 

crítica dos diversos elementos e processos estéticos da arte teatral, percebendo as 

condições de seu campo de trabalho. 

A Interdisciplinaridade, reconhecida como forma de desenvolver um trabalho 

de integração de conteúdos de uma disciplina com outras áreas do conhecimento, 

sempre foi priorizada no Curso. As atividades que estão sendo realizadas em 2013 e 

previstas para ocorrer em 2014, 2015 e 2016 reforçam esta perspectiva. Esta 

interação constante proporciona o diálogo, não só entre as disciplinas ministradas 

pelos professores, mas também no contato da coordenação do curso com outras 

atividades culturais institucionais desenvolvidas pela Universidade e entre os cursos 

da Escola de Comunicação e Artes (Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade), 

bem como em outras Escolas. 

A participação da Coordenação do Curso de Teatro na Acolhida aos 

Calouros, no Projeto Revele seu Talento e na criação de Cursos de Capacitação 

Docente como o Projeto “Corpo, Voz e Mídia” evidencia esta visão global. Em 

relação à Acolhida aos Calouros, evento de recepção aos acadêmicos no Campus 

Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá e Toledo, a coordenação tem 

parceria com a Divisão de Assuntos Culturais e através do Grupo de Teatro 

Tanahora da PUCPR ( grupo oficial da Universidade) alguns alunos do curso de 

Teatro participam do elenco desta atividade cultural que tem o objetivo de 

proporcionar aos acadêmicos de diversos cursos da PUCPR e da comunidade, uma 

experiência artística durante sua trajetória universitária. 

No Projeto Revele seu Talento, desenvolvido pelo Núcleo da Orquestra de 

Câmara da PUCPR, a Coordenação e os professores participam e devem participar 

das próximas edições no corpo de jurados. Pretende-se também desenvolver com 

alunos do Curso de Teatro, esquetes para a abertura ou encerramento deste evento, 

que está na 11ª edição e ganha cada vez mais visibilidade no meio acadêmico e na 

comunidade. 

Cursos de Capacitação Docente como o Projeto “Corpo, Voz e Mídia” que 

propicia aos professores uma melhor atuação através de técnicas corporais, do uso 
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da voz profissional e em relação aos meios de comunicação também será reeditado 

anualmente com o objetivo do  aprimoramento técnico-profissional do professor em 

sala de aula. Esta ação mostra que é possível criar cursos que integrem professores 

dos cursos de teatro e dos cursos de Comunicação da Escola de Comunicação e 

Artes. 

O Curso de Teatro também está presente com ações culturais em eventos 

relevantes ligados a outras Escolas, como Jornada Acadêmica de  Psicologia, 

Fórum de Letras, Semana da Saúde, entre outros projetos. Com o objetivo de 

fomentar a discussão quanto à questão da afro-descendência no meio acadêmico e 

de trazer reflexões sobre a cultura negra oportunizou-se também a participação dos 

alunos nos Encontros da Escola de Educação e Humanidades, apresentando 

performances no evento organizado pelo Núcleo de Estudos em Educação e 

Relações Étnicas (NEERE).  

Além disso, essa integração visa possibilitar a inserção de performances 

artísticas que evidenciam não apenas a interdisciplinaridade que ocorre entre os 

cursos, mas também promovem a integração entre os professores de corpo, voz, 

interpretação, improvisação e direção que criam em conjunto ou se  revezam em 

propor criações artísticas para atender a estas demandas. 

O Curso bacharelado em Teatro desde a sua criação, elaborou o Projeto 

Sessão Bate-Papos que, a cada semestre, traz nomes relevantes com o objetivo de 

reforçar a relação da Universidade com o mercado de trabalho e para que os 

acadêmicos tenham a possibilidade de conversar com profissionais do mercado 

local, regional e nacional. 

Tendo em vista a preocupação com a realidade oportunizou-se o contato dos 

alunos com espaços culturais de Curitiba, por meio de visitas técnicas. Essas visitas 

são acompanhadas por professores e por responsáveis de cada espaço cultural. 

Conhecer as instituições culturais da cidade, interagir e reconhecê-las são muito 

importantes porque os acadêmicos podem conhecer as particularidades técnicas de 

cada espaço cênico, bem como a rotina de trabalho dos profissionais que atuam 

nesses espaços. 

Para recepcionar os calouros de teatro, como ocorreu em 2013 e ocorrerá nos 

próximos 4 anos, o curso apresenta trabalhos acadêmicos relevantes de diversas 

disciplinas práticas referentes a períodos anteriores, como performances ou 
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espetáculos teatrais, encenadas pelos veteranos. Essa é uma forma de expor os 

melhores trabalhos acadêmicos realizados e de mostrar a qualidade técnica e 

artística do Curso em evidência. 

Essas intervenções criativas fazem com que os alunos do curso de teatro  e 

comunidade prestigiem esses trabalhos e reflitam através de debates sobre o 

processo de produção, encenação e direção. O curso também visa fazer parcerias 

para apresentar as melhores encenações em Festivais e eventos de outras 

universidades no Paraná e fora do Estado. 

Oficinas, Mesas redondas, debates de temas relevantes para a profissão do 

artista estão sendo realizados em 2013 e continuarão sendo promovidos nos 

próximos anos. Oficinas que promovam a área técnica (iluminação [realizada em 

2013], sonoplastia, cenário e figurino), além de Oficinas como dramaturgia (realizada 

em 2013) e de linguagens corporais também serão reeditadas em 2014, 2015 e 

2016. 

Outra ação proposta pelo Curso é a criação do “Fala Artista”. Essa proposta 

consiste em aproximar egressos com o corpo discente.  O objetivo desses encontros 

é permitir que os egressos discorram sobre suas experiências profissionais e de que 

forma o Curso contribuiu para sua qualificação técnica e artística e sua inserção no 

mercado de trabalho. 

O curso tem a intenção de promover Seminários a partir de 2014. O intuito é 

reunir profissionais de renome dentro do cenário local, regional, nacional e 

internacional que contribuam para a discussão e disseminação da cultural teatral.   

Integrado com as ações desenvolvidas pela Instituição para a promoção do 

curso junto à comunidade, o Curso de Teatro participa, desde sua criação, da 

Semana de Profissões, no Colégio Santa Maria e estará presente nas próximas 

edições. O Coordenador, professores e alunos do Curso de Teatro também 

colaboram com a Feira dos Cursos e Profissões da PUCPR. Para interagir com os 

frequentadores da Feira são criadas performances realizadas pelos alunos de 

Teatro. Esta ação atrai os participantes da Feira e evidencia o potencial criativo do 

Curso e da Escola de Comunicação e Artes. 

O Curso também promove parcerias com produções realizadas no Paraná 

para se apresentar no TUCA, como foi o exemplo da apresentação do espetáculo 

VIDA, em prol da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, que foi realizado com o 
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apoio da instituição. Outros espetáculos poderão integrar esta ação nos próximos 

anos. O Curso está em sintonia com o melhor da produção regional e traz trabalhos 

qualificados para apreciação dos alunos de teatro, demais acadêmicos, professores 

e comunidade. Esta ação sempre estará atrelada ao intuito de promover a cidadania, 

a cultura e ao bem da sociedade. 

Dos trabalhos de conclusão dos alunos do Curso de Teatro  originou-se a 

“Mostra Poéticas Cênicas”, onde se apresenta peças teatrais como resultado da 

pesquisa do projeto de montagem. Essa Mostra deve ganhar mais espaço junto a 

comunidade nos próximos anos, sempre com foco na diversidade de espetáculos. A 

Mostra conta ainda com a participação de um artista-convidado que, juntamente com 

a banca examinadora, proporciona uma visão diferenciada sobre a qualidade 

técnica, artística e profissional dos trabalhos apresentados.  

A partir de 2013 foi criado o Ciclo de Leituras Dramáticas. Esta ação tem o 

objetivo de apresentar leituras encenadas e produzidas pelos alunos com a 

supervisão de professores do curso. Além da visibilidade e de mostrar o potencial 

artístico e técnico dos acadêmicos, a intenção é levar reflexão e debate dos temas 

envolvidos nos textos para a comunidade em geral. 

Atividades culturais monitoradas e acompanhamento de bastidores de 

produções locais e nacionais (apresentadas em teatros de Curitiba) são novos 

projetos do Curso para os próximos anos. As atividades culturais monitoradas 

consistem em acompanhar grupos de alunos a diversas produções culturais e com 

apresentações de relatórios (de acordo com objetivos específicos de cada professor) 

sobre o produto apreciado. O acompanhamento de bastidores de produção visa 

colocar os acadêmicos em contato direto com produções de qualidade. Nessa 

situação os alunos poderão acompanhar a montagem de espetáculos antes da sua 

estreia e conversar com produtores e atores para conhecer um pouco mais dos 

bastidores de cada espetáculo.  

Com a promoção dessas ações já implantadas e as que ainda serão 

desenvolvidas, o Curso de Teatro mostra que está atento às necessidades do 

mercado, focado no presente e no futuro profissional, possibilitando aos seus alunos 

uma aprendizagem eficaz e completa na compreensão da realidade e de sua 

complexidade. 
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4.10 Educação a Distância 

A oferta de disciplinas na modalidade a distância no âmbito dos cursos 

presenciais de graduação da PUCPR está amparada no artigo 81 da lei 9.394 de 20 

de dezembro de 1996 (LDB de 1996) assim como nas disposições da Portaria nº 

4.059 de 10 de dezembro de 2004 que regulamenta a utilização, na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 

disciplinas integrantes do currículo que utilizem a modalidade semipresencial, desde 

que sejam cumpridas as exigências do artigo 47 da LDB: informação da proposta de 

trabalho aos alunos; avaliação; controle de frequência (participação nas atividades 

no caso de atividades a distância) e garantia da qualidade. 

Obrigatório comunicar à Secretaria de Educação Superior, além de inserir na 

respectiva Pasta Eletrônica do eMEC o programa de cada disciplina que utilize 

modalidade semipresencial. 

De acordo com os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância do Ministério da Educação e Cultura “não há um modelo único de 

educação a distância, a natureza do curso e as reais condições do cotidiano e 

necessidades dos estudantes são os elementos que irão definir a melhor tecnologia 

e metodologia a ser utilizada”, no entanto, o aspecto central nessa configuração 

reside em compreender a EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de pensar 

no modo de organizá-la: A DISTÂNCIA. Isso implica entender que as características 

da modalidade a distância, tais como linguagem e formato próprios, estrutura de 

acompanhamento do discente, processos de avaliação ou recursos técnicos e 

tecnológicos de infraestrutura e pedagógicos condizentes, não devem sobrepor a 

discussão política e pedagógica da ação educativa assim como as macro-

orientações que caracterizam o curso em questão. 

Pautada nos aspectos legais vigentes e nos Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância do Ministério da Educação e Cultura a PUCPR define 

como prioritárias quatro dimensões fundamentais para a oferta, com qualidade, de 

disciplinas a distância no âmbito da graduação presencial: 

 

Dimensão pedagógica 

As disciplinas ministradas a distância não estão dissociadas do projeto de 

curso e estão alinhadas com o Projeto Pedagógico, apresentando sua opção 
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epistemológica de educação, de ensino/aprendizagem e reforçando aspectos 

fundamentais do currículo, como o perfil do estudante que deseja formar e as 

competências a serem desenvolvidas pelo aluno. 

A opção adotada pela PUCPR concentra-se na utilização do formato e-

learning com a oferta integralmente a distância do conjunto de disciplinas descritas 

na matriz curricular. 

A indicação desse formato se justifica pela possibilidade de trabalhar, com 

qualidade, as particularidades da EaD sem a necessidade de adaptação do 

conteúdo das disciplinas para um formato híbrido entre presencial e a distância. 

Outro fator que justifica essa escolha reside na possibilidade de formação de 

um grupo de docentes para a atuação específica na modalidade EaD, contribuindo 

para ampliação da qualidade de oferta das disciplinas. 

Em uma Universidade multicâmpus, como se caracteriza a PUCPR, a 

implantação de disciplinas semipresenciais se justifica também por oportunizar aos 

alunos o acesso, por meio de web conferências, às aulas e palestras oferecidas por 

professores que não teriam disponibilidade para se deslocarem aos Câmpus fora da 

sede; além da participação em discussões com alunos oriundos de contextos e 

realidades diferentes, ampliando olhares e aprendizagens. 

Todas as disciplinas semipresenciais devem apresentar uma estrutura que 

constitua um roteiro de aprendizagem para melhor desenvolvimento dos alunos: 

 

▪ Programa da Disciplina – documento de apresentação da ementa, 

competências e habilidades, carga horária, descrição das unidades de 

ensino, temas de estudo, leituras, atividades individuais, atividades 

colaborativas e material de apoio; 

▪ Plano do Professor – documento de apresentação das datas e prazos 

para desenvolvimento das leituras, trabalhos, atividades, encontros 

presenciais, encontros virtuais para tutoria e avaliações da disciplina; 

▪ Material Didático – disponibilizado de forma cronológica e distribuído por 

unidades de ensino: livro eletrônico, videoaulas, objetos educacionais, 

atividades individuais, atividades complementares e fórum de dúvidas; 

Distribuição da carga horária das disciplinas 
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A carga horária das disciplinas semipresenciais será distribuída em leituras, 

videoaulas, web conferências, atividades individuais, atividades colaborativas, de 

docência, de tutoria e avaliação presencial. 

Videoaula Leituras 
Atividades 
individuais 

Atividades 
colaborativas 

Atividades de 
docência / 

web 
conferência 

Atividades 
de Tutoria 

Avaliação 
presencial 

5% 20% 15% 15% 5% 35% 5% 

▪ Videoaulas – material audiovisual contendo explicação sobre os 

conceitos de maior complexidade dentro da disciplina; 

▪ Leituras – leitura e estudo do material didático desenvolvido para a 

disciplina e das leituras complementares recomendadas pelo professor; 

▪ Atividades individuais – desenvolvimento de exercícios, resenhas, 

pesquisas, visitas técnicas etc; 

▪ Atividades colaborativas – discussão sobre temas relacionados à 

disciplina, essas atividades são mediadas pelo tutor e devem ser 

elaboradas previamente pelo professor. A interação dos alunos pode ser 

realizada por meio de fóruns, chats e web conferências; 

▪ Atividades de docência – encontros entre professor e alunos, esses 

momentos podem ser realizados presencialmente ou por meio de fóruns, 

chats e web conferências. Seu objetivo é proporcionar espaço para 

aprofundar o entendimento dos alunos sobre os conceitos relacionados 

à disciplina; 

▪ Atividades de tutoria - esclarecer dúvidas dos alunos, motivar, incentivar 

e promover atividades de convivência e construção coletiva dos 

conhecimentos, além de acompanhar a evolução das atividades da(s) 

disciplina(s); 

▪ Avaliação presencial – momento destinado à avaliação presencial da 

disciplina. 

Dimensão do Material didático 

Consonante com os Referencias de Qualidade do MEC, o Material Didático, 

tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo quanto da forma, deve estar 

concebido de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos 
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explicitados no projeto pedagógico, de modo a facilitar a construção do 

conhecimento e mediar a interlocução entre estudante e professor. 

O material didático adotado para atender as disciplinas semipresenciais do 

curso observa os seguintes requisitos: 

▪ utilizar de linguagem dialógica; 

▪ promover autonomia do aluno; 

▪ estimular a capacidade do aluno de aprender; 

▪ proporcionar a construção das habilidades e competências específicas de 

cada disciplina; 

▪ utilizar um conjunto de mídias compatível com o nível de qualidade 

acadêmica da universidade. 

Contudo, por se tratar de formação em nível superior, a consulta às fontes 

bibliográficas de obras clássicas e de obras que apontem resultados de pesquisas, 

além de periódicos científicos, será incentivada. Estimulando dessa forma o 

interesse dos alunos de Graduação pelo desenvolvimento científico. Como estrutura 

mínima as disciplinas utilizarão os seguintes materiais didáticos: 

▪ e-book; 

▪ videoaulas; 

▪ vídeos ilustrativos; 

▪ web conferências; 

▪ podcasts; 

▪ objetos de aprendizagem; 

▪ atividades individuais; 

▪ atividades colaborativas; 

▪ atividades complementares; 

▪ artigos disponíveis em periódicos eletrônicos; 

▪ bibliografia básica; 

▪ bibliografia complementar. 

Dimensão da Avaliação 

O processo de avaliação das disciplinas ministradas a distância será 

composto por quatro etapas. A primeira consiste na aplicação de uma avaliação 

diagnóstica cuja finalidade é levar o aluno a tomar ciência das suas necessidades de 
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aprendizagem para conseguir acompanhar a disciplina. Essa etapa permitirá ao 

docente realizar as adaptações necessárias na disciplina para atender aos alunos. 

A segunda etapa consiste na utilização de atividades colaborativas cujo foco 

está na interação dos alunos frente à resolução de situações problema. Essas 

atividades podem ser organizadas no formato de cases, pequenos projetos, 

atividades de pesquisa, resenhas, produção de position paper etc. Essas atividades 

podem ser desenvolvidas em grupo ou individualmente com o auxílio de espaços 

colaborativos como fórum e chats possibilitando ao aluno desenvolver pesquisa, 

refletir e utilizar o material didático como referência a situações cotidianas. 

A terceira etapa concentra-se no desenvolvimento de atividades de 

autoavaliação que permitam ao aluno acompanhar seu próprio desenvolvimento. 

Esse perfil de avaliação prevê a utilização de atividades objetivas com gabarito e 

respostas comentadas. Seu objetivo é mensurar o aproveitamento do discente em 

relação aos estudos. 

A quarta etapa faz uso de momentos presencias para avaliar individualmente 

o desempenho do aluno. Esse formato visa atender o disposto no Decreto 5.622, de 

19/12/2005, que estabelece a obrigatoriedade e prevalência das avaliações 

presenciais sobre outras formas de avaliação. O planejamento dos momentos 

presenciais obrigatórios deve estar claramente definido pelo professor. 

Dimensão dos Docentes 

É fato que a modalidade de ensino não presencial tem se ocupado em trazer 

o aluno para o centro do processo ensino/aprendizagem uma vez que dele se 

espera um papel mais ativo na construção de seu próprio conhecimento. No entanto, 

programas de ensino a distância não diminuem a importância do professor nesse 

processo, pois proporcionam outros contornos à atividade pedagógica do docente tal 

como o papel de mediador entre o aluno, o conteúdo e os recursos instrucionais 

disponíveis. Nesse contexto destacam-se duas atividades docentes distintas: 

 

Professor titular da disciplina 

O professor titular é responsável pela execução da disciplina e gravação das 

aulas em estúdio, assim como orientação aos tutores. São atribuições desse 

docente: 

▪ elaborar o plano e guia didático da disciplina; 
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▪ elaborar o material impresso e on-line; 

▪ gravar as videoaulas nos estúdios; 

▪ planejar as atividades para os fóruns e chats; 

▪ ministrar aulas por meio de web conferência; 

▪ participar de todas as atividades de sua disciplina; 

▪ planejar as atividades de avaliação a distância e presencial; 

▪ propor leituras e atividades auxiliares de estudo para alunos e tutores; 

▪ acompanhar a evolução do aprendizado do aluno; 

▪ avaliar o processo de aprendizagem; 

▪ orientar os tutores no desenvolvimento da disciplina; 

▪ participar das reuniões da coordenação do curso e das avaliações 

coletivas. 

Professor auxiliar – tutor 

O acompanhamento tutorial é um elemento fundamental para assegurar o 

desenvolvimento e o aproveitamento das disciplinas semipresenciais. O professor-

tutor tem, entre outras, a função de orientar e motivar os estudantes durante o curso. 

Deverá ser um mediador entre estudantes, instituição, professor titular da disciplina 

e equipe pedagógica, visando facilitar a resolução de problemas de aprendizagem 

ou de ordem pedagógico/administrativa.  

Os professores tutores são responsáveis juntamente com o professor titular 

da disciplina pela manutenção e atendimento do aluno junto à disciplina em seus 

momentos a distância utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem. São 

atribuições do professor tutor: 

▪ participar da capacitação específica para o desempenho de sua função; 

▪ participar de reuniões de estudo com o professor da disciplina; 

▪ esclarecer dúvidas dos alunos; 

▪ motivar o aluno no desenvolvimento das atividades propostas; 

▪ incentivar a participação ativa do aluno; 

▪ promover atividades de convivência; 

▪ auxiliar o professor na execução de suas tarefas; 

▪ elaborar documentos de apoio instrucional; 

▪ incentivar o aluno na construção coletiva dos conhecimentos, a registrar 

suas reflexões e impressões e a cumprir as etapas e metas propostas; 
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▪ elaborar relatórios de entrega das atividades, da utilização dos recursos, 

de acesso às ferramentas e de frequência dos alunos no ambiente de 

aprendizagem; 

▪ acompanhar a evolução das atividades da(s) disciplina(s). 

O sistema de tutoria, muito mais que um aspecto estrutural e de apoio ao 

estudante, deve ser visto como uma ação de atendimento individualizado e 

cooperativo entre professor e aluno. Isto é, como uma estratégia de abordagem 

pedagógica centrada na aprendizagem e que disponibiliza ao estudante recursos 

facilitadores para o alcance dos objetivos propostos no curso, desenvolvendo nos 

discentes maior autonomia em seu percurso de aprendizagem. 

 

Supervisão de tutoria 

Além da atividade de acompanhamento do trabalho de tutoria realizado pelo 

professor o curso disporá de uma estrutura de supervisão de tutoria. Essa atividade 

tem como finalidade acompanhar e orientar os tutores no desenvolvimento das 

atividades de interação com alunos garantindo um nível de excelência no 

acompanhamento do processo de aprendizagem do discente. 

 

4.11 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem visa acompanhar o desenvolvimento das 

disciplinas de cada período e diagnosticar aspectos que devem ser mantidos ou 

reformulados em cada um deles; desenvolver entre os docentes e discentes uma 

postura favorável à avaliação, como parte das práticas educativas; centrar o foco de 

aprendizagem na produção do conhecimento crítico e transformador. 

 A avaliação é, assim, considerada como um instrumento dialético e norteador 

da qualidade dos processos acadêmicos e, se insere em uma ação pedagógica 

integrada ao macroprocesso do ensino e aprendizagem delineado no modelo 

curricular do curso. 

As práticas de avaliação de aprendizagem no curso permitem uma relação 

dialógica entre educadores e educandos, na qual o processo de ensino-

aprendizagem enfatiza a construção do conhecimento a partir das competências 

implícita, teórica e profissional.  
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O professor e o discente são agentes essenciais na construção democrática e 

participativa do processo avaliativo do ensino. Na base dos procedimentos de 

avaliação está o caráter continuo de diagnóstico e de acompanhamento, sempre 

tendo em vista o processo dos alunos e sua aproximação dos objetivos pretendidos, 

a partir de sua situação real.  

Por se tratar de processo formativo (contínuo e gradual), realizado ao longo 

do período, as diferentes atividades desenvolvidas pelos alunos terão caráter 

diagnóstico e de aferição da aprendizagem.  

Os valores atribuídos às atividades deverão resultar em duas médias parciais, 

com as quais será composta a média aritmética correspondente à nota do aluno na 

disciplina.  

Para tanto, a metodologia do processo de avaliação pressupõe critérios e 

instrumentos de uma avaliação inovadora e formativa, e que contribua para a 

melhoria continua da qualidade do ensino e não apenas medir aprendizagem 

segundo escalas de valores.  

Além disso, a avaliação segue normas internas, sem, no entanto, tirar a 

liberdade e a autonomia de cada professor. As avaliações são realizadas em vários 

momentos e diferentes formas, sendo predominante a avaliação individual, incluindo 

avaliações em grupos, trabalhos, exercícios, seminários, debates, fóruns, 

interatividades, pesquisas, relatórios, produção de artigos, projetos, monografias, 

provas em suas diferentes modalidades, autoavaliação, visitas técnicas, além de 

outros procedimentos previstos nos programas das disciplinas.  

A diversidade de instrumentos - provas, trabalhos, individuais e de grupos, de 

campo, relatórios, seminários, entre outros, possibilita perceber os avanços e recuos 

na trajetória do discente, indicando assim a necessidade de reorganizar ações de 

ensino para que haja aprendizagem ou de recuperação ao longo do semestre letivo. 

Os procedimentos e os instrumentos de avaliação são descritos nos 

programas das disciplinas, os quais, por sua vez, são dados a conhecer aos alunos 

no início do período letivo, serem desenvolvidos. 

Os professores devem divulgar os resultados das avaliações junto aos alunos, 

fazendo a devolutiva de cada um deles, no máximo até 30 dias após a realização da 

atividade de avaliação, conforme as Resoluções 06/2006 e 09/2008 aprovadas no 

CONSUN. 
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 A situação da frequência deve ser divulgada aos alunos bimestralmente. É 

promovido na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7.0 (sete 

inteiros) e frequência de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas e demais 

atividades acadêmicas previstas, ressalvados o estágio supervisionado, que 

obedecerá a regulamentação própria.  

Haverá exame final para o aluno que obtiver nota correspondente ao período, 

igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) nas aulas e demais atividades acadêmicas, prevista para 

a integralização da carga horária fixada, exceto os casos previstos em lei e conforme 

regulamento próprio da instituição. 

A média mínima de aprovação com exame final é de 5 (cinco) e resulta da 

média aritmética entre a nota desse exame e a nota final do semestre.  

O cronograma de exame final é aprovado pelo Coordenador de Curso com 

antecedência de 7 (sete) dias da realização dos mesmos, de acordo com o 

Calendário Acadêmico, devendo ser fixado em Edital. Outras disposições a cerca da 

avaliação da aprendizagem tais como provas de 2ª chamada, reprovação, 

dependência e matricula são regulamentadas pelo Regimento Geral da PUCPR. 

 

4.12 Sistema de Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

Em consonância com o PDI e PPI, o Projeto Pedagógico do Curso prima pela 

qualidade institucional. Para tanto, pressupõe um compromisso de renovação 

permanente, o que por sua vez, exige a incorporação de práticas avaliativas como 

uma das atividades constantes e integradoras dos processos administrativos e 

pedagógicos das IES. Nesta perspectiva, se faz necessário um exame explícito, 

sistemático e participativo dos resultados obtidos que sirva apoio do programa de 

avaliação institucional tendo como premissa a melhoria contínua.  

Assim, um programa de avaliação de IES deve contemplar as seguintes 

dimensões: missão, objetivos e vocação da instituição, ensino, pesquisa, extensão, 

relações externas, corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo, 

administração acadêmica dos cursos, controle de produto, organização e governo, 

planejamento e avaliação, recursos de informação, recursos de infraestrutura e 

recursos financeiros. 
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Com essas dimensões desenhou-se um programa de avaliação institucional 

para análise da PUCPR como um todo, orientado pela qualidade acadêmica, 

eficácia e eficiência administrativa e relevância pública e social. Conforme Juliatto 

(2005, p.190):  

 

(...) as contribuições mais significativas que a avaliação traz para o melhoramento da 

qualidade da educação incluem o seguinte elenco: esclarece os objetivos educacionais da 

escola e dos cursos; oferta subsídios para o planejamento acadêmico, estruturação de 

cursos, reformulação de currículos e programas, estabelecimento de programas de melhoria 

docente e inovação pedagógica, enseja intercâmbios, ajuda mútua e desenvolvimento de 

linguagem comum entre professores e departamentos; aglutina a comunidade acadêmica em 

torno de objetivos educacionais comuns. 

 

A avaliação acadêmica implementada na PUCPR, desde 1996, inseriu-se no 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB-MEC. 

Teve como objetivo proporcionar visibilidade na relação pedagógica entre 

professores e alunos, verificar a eficácia de programas de disciplinas e currículos, e 

descrever a dinâmica dos diversos cursos, segundo os parâmetros de eficiência do 

MEC. Assim sendo, pode-se acompanhar a evolução das relações educativas entre 

professores e alunos, dos programas e disciplinas, bem como sua dinâmica nos 

diferentes cursos de graduação. A análise destes resultados permitiu implementar 

um trabalho conjunto da comunidade acadêmica naqueles aspectos detectados 

como comprometidos, possibilitando a tomada de decisões em relação a mudanças 

e aperfeiçoamentos nas práticas internas e à definição de novas propostas para o 

ensino na PUCPR. 

A partir do ano de 2000, com a implantação dos novos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos de Graduação, a PUCPR redesenhou seu programa de avaliação 

acadêmica tendo em vista o estabelecido nas Diretrizes Curriculares Institucionais e 

nas Diretrizes Nacionais relativas às condições de ensino. 

Ao inserir novos procedimentos para cada curso de graduação, a instituição 

desenvolveu uma avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e dos docentes 

buscando a superação dos problemas diagnosticados. Com essa estratégia a 

PUCPR buscou construir uma prática permanente de avaliação, bem como, garantir 
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autonomia no gerenciamento e intervenção no que diz respeito à prática de ensino 

dos docentes e à aprendizagem dos alunos dos cursos de graduação. 

Considerando os processos de avaliação efetivados, todas as ações e 

propostas de ações são sistematizadas em uma meta-avaliação, contendo as ações 

realizadas e o nível de comprometimento e de apropriação dos resultados por parte 

da comunidade acadêmica. Ela prevê ações nos âmbitos: do Projeto Pedagógico 

(revisão de: matriz curricular, carga horária, disciplinas, regulamentos; oferta de 

disciplinas de reforço, apoio psicopedagógico aos alunos, processo de avaliação da 

aprendizagem, contextualização dos conteúdos, maior integração entre as 

disciplinas, parcerias com a comunidade, oferta de cursos de extensão para alunos 

do curso), do corpo docente e discente (alterações do corpo docente, 

relacionamento professor/aluno, inserção de alunos e docentes em iniciação 

científica, adequação dos professores às disciplinas, corresponsabilidade no 

processo de aprendizagem) e de infraestrutura (aquisição de livros, melhorias nos 

laboratórios, em salas de aula e de equipamentos). 

A fim de compreender os significados do conjunto das atividades educativas 

realizadas, os dados levantados são discutidos, analisados e interpretados pelos 

gestores, docentes e discentes da instituição, numa perspectiva de aprimoramento 

da qualidade das ações acadêmico-administrativas do curso. 

Orientada por tais dimensões, a PUCPR vem promovendo um programa de 

avaliação institucional que busca a recontextualização, o autoconhecimento com a 

objetividade necessária para compreender melhor sua realidade e seus potenciais 

de melhoria, posicionando-se como instituição de vanguarda em âmbito nacional. 

A atualização do PPC do curso de Bacharelado em Teatro para 2013 atende 

aos princípios norteadores da PUCPR, e está alinhada às metas de excelência 

propostas pela instituição.  Dentro do sistema de avaliação do PPC são propostas as 

seguintes ações: 

Ações com discentes:  

• Realizar reuniões com os alunos, por períodos, com indicadores definidos e 

aprovados no colegiado, para analisar os resultados observados no decorrer 

do semestre; 

• Registrar as observações realizadas por discentes no decorrer do semestre; 
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• Elaborar questionários online para professores e alunos, sobre o 

desenvolvimento da disciplina em relação ao perfil do egresso, bem como 

levantar limitações e possibilidades das ações que estão sendo desenvolvidas 

no curso; 

• Analisar e discutir os dados da avaliação institucional, bem como aprimorar 

os indicadores que sejam considerados insuficientes; 

•Organizar encontros com os representantes das turmas para realizar 

feedback  do desenvolvimento do curso, avaliação institucional,  articulação 

entre as disciplinas; 

• Discutir questões do ENADE para identificar como estão os alunos em 

relação às competências exigidas pelo curso; 

• Elaborar um instrumento com indicadores claros para que os alunos possam 

expressar o desenvolvimento da proposta do curso articulando-o com a 

concepção do curso. 

Ações com colegiado: 

• Organizar indicadores para levantar limitações e possibilidades das ações 

que estão sendo desenvolvidas no curso; 

• Analisar os resultados obtidos pelas ações realizadas durante o semestre, 

organizar e/ou realimentar ações para viabilizar a construção do perfil do 

egresso; 

• Discutir e analisar ações a partir da avaliação institucional, para tomada de 

decisão sobre como minimizar os indicadores que não estão adequados, 

articulando-os com as ações previstas no PPC; 

• Elaborar um instrumento com indicadores claros para que os alunos possam 

expressar como  está sendo desenvolvida a proposta do curso; 

• Analisar os resultados do ENADE, a partir da concepção do curso, indicando 

ações a serem realizadas (caso necessário) para melhorar o PPC;  

• Organizar e discutir os eventos de extensão, analisando as competências 

construídas por parte dos alunos; 

• Criar comissões para acompanhamento de ações específicas realizadas no 

curso como estágios, trabalho de conclusão de curso, atividades 

complementares, disciplinas teóricas, práticas, extensão entre outras ações; 
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• Analisar e discutir dados levantados nas reuniões dos períodos no decorrer 

dos semestres; 

Ações do NDE: 

• Categorizar os dados da avaliação institucional; 

• Realizar reuniões sistematizadas com o colegiado para analisar aspectos 

relevantes previstos no PPC; 

• Utilizar o PPC como uma ferramenta de orientação para tomada de decisão, 

realizando análises constantes das ações realizadas no decorrer do curso; 

• Analisar os programas de disciplinas e os planos de ensino, com a intenção 

de acompanhar como a concepção do curso e as competências do curso 

estão sendo  desenvolvidas; 

• Analisar os instrumentos de avaliação elaborados por professores, buscando 

identificar as competências do  egresso; 

• Realizar análise de propostas de intervenção elaboradas pela comunidade 

acadêmica, com o objetivo de identificar as melhorias dos indicadores a partir 

dos dados da avaliação institucional; 

• Analisar os dados dos alunos egressos e suas ocupações, para perceber em 

quais áreas estes ex-alunos se concentram;  

• Realizar autoavaliação semestral, com o objetivo de identificar se o plano de 

ação organizado previamente está sendo realizado, e de elaborar alternativas 

para sua efetivação; 

• Analisar os dados levantados nas reuniões dos períodos no decorrer dos 

semestres, propondo ações para melhor implantação do PPC; 

Ações do coordenador de curso: 

• Organizar indicadores para levantar limitações e possibilidades das ações 

que estão sendo desenvolvidas no curso; 

• Realizar discussões com professores por períodos para, elaborar, 

acompanhar e avaliar as ações interdisciplinares; 

• Organizar dossiê sobre as atividades desenvolvidas no curso durante o 

semestre; 

• Organizar reuniões individuais com professores para devolutivas da 

avaliação institucional; 

• Apresentar ao colegiado os resultados da avaliação institucional; 
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• Elaborar ações para minimizar os resultados negativos da avaliação 

institucional em consonância ao PPC. 

• Organizar seminário com professores e alunos utilizando os dados 

sistematizados pela Comissão Própria Avaliação; 

• Discutir os resultados da avaliação institucional com o NDE; 

• Organizar ações no curso para melhorar os resultados na avaliação 

institucional. 

• Organizar reuniões de colegiado para discussão das ações pedagógicas; 

• Elaborar relatórios anuais apontando as atividades realizadas, as 

facilidades, limitações e necessidades para a execução do PPC; 

• Organizar reuniões com os representantes das turmas, professores tutores, 

centro acadêmico, com o intuito de receber feedback dos envolvidos no 

desenvolvimento do PPC; 

Ações de professores específicos:  

• Elaborar e utilizar de questionários online para os professores e alunos 

sobre desenvolvimento da disciplina e sua relação com o  perfil do egresso;  

• Organizar indicadores para levantar limitações e possibilidades das ações 

que estão sendo desenvolvidas no curso; 

• Analisar e discutir as atividades integradoras previstas no PPC,  por meio de 

registros  como: fotografias, vídeos, relatórios,  portfólios, entre outros; 

• Realizar feedback  das  atividades desenvolvidas junto aos espaços 

envolvidos como: empresas, escolas, laboratórios, mídias, restaurantes, entre 

outros. 

• Apresentar relatórios no final do desenvolvimento dos estágios, a fim de 

identificar aspectos que devem se manter e os que necessitam de ajustes, 

reelaboração e/ou substituição; 

Ações de outras instâncias: 

• Os cursos poderão discutir a concepção, implantação, e  condições para o 

sucesso dos PPC  em fóruns  organizados pelo NEP, bem como outros 

eventos organizados pela escola; 

• Discutir junto a Pró-Reitoria Acadêmica  a implantação da proposta do PPC, 

atualizando dados e  ações; 
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• Aproximar o curso das ações da Pastoral, da disciplina Projeto Comunitário 

com o intuito de auxiliar nas atividades integradas para aprimoramento das 

competências necessárias ao egresso previstas no PPC. 

 

4.13 Programas das Disciplinas 

1º Período 

NOME DISCIPLINA: Sociologia da Arte 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 1° 

EMENTA: Fundamentos Sociológicos. A Sociologia da arte como Ciência. Perspectivas sociológicas 
sobre o fato artístico. Relação arte e Sociedade. A dimensão ideológica da produção artística. 
Características da Sociedade contemporânea, globalização, consumo e criações artísticas. 
Movimentos teatrais no Brasil, contexto social e político e sua importância na formação da cultura 
Brasileira. 
COMPETÊNCIAS:  

1. Aplicar noções básicas de sociologia na análise da sociedade. 

2. Identificar as principais vertentes da sociologia da arte.·. 

3. Compreender o processo artístico como fenômeno complexo permeado pelo social desde a criação 
até a recepção e consumo.·. 

4. Aplicar noções básicas da sociologia da arte na atividade profissional. 
  

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Surgimento da sociologia: principais conceitos e teorias. 
  

1 

2. Historia da Sociologia da Arte: precursores e principais vertentes da 
Sociologia da Arte e da Cultura. 
  

2 

3. Influência da arte na vida social: Arte-lazer, educação e 
comunicação de massa. 
  

3 

4. Relações entre indivíduos e sociedade na criação artística. 
A obra de arte e o contexto político, econômico-social: a dimensão 
ideológica da produção artística. 

3 

5. Consumos e criações artísticas num contexto globalizado. 4 

6. Movimentos teatrais e sua importância na formação da cultura 
brasileira. 

4 

7. Principais autores e diretores teatrais e suas concepções de 
sociedade.  

4 
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METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas. 
Movimentos teatrais e sua importância na formação da cultura brasileira. 
Principais autores e diretores teatrais e suas concepções de sociedade.  
Seminários de apresentações de temas. 
Apresentação de filme e posterior discussão da temática. 
Leituras orientadas. Mesa-redonda e Trabalhos em grupo. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
Avaliação escrita. 
Trabalhos em grupo. 
Atividades desenvolvidas em sala: discussões, apresentações, seminários e mesa-redonda. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COSTA, C. Sociologia: Introdução da Ciência da Sociedade. São Paulo: Editora Moderna. 2005. 
GIDDENS, A. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
HEINICH, N. Sociologia da Arte. São Paulo: EDUSC, 2008 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
CANCLINI, N. G. A produção simbólica: teoria e metodologia em sociologia da arte. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1979  
COELHO, Teixeira. A cultura e seu contrário: cultura, arte e política pós-2001. São Paulo: Iluminuras, 
2008. 
MENDRAS, H. O que é Sociologia. São Paulo: Manole, 2004. 
MEKESENAS, P. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. São Paulo: Edições Loyola, 
2001. 
OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à sociologia. 1. ed., reform. E atual. São Paulo: Ática, 2008. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Quadro-negro, giz, projetor multimídia e dispositivos audiovisuais. 

 
NOME DISCIPLINA:  Fundamentos Da Voz  

REQUISITOS:  Não há 

PERÍODO: 1º 

EMENTA: O ator necessita de amplo conhecimento acerca da fisiologia e produção vocal para 
empregar com agilidade e facilidade recursos de voz apropriados na interpretação dos diferentes 
personagens. 
COMPETÊNCIAS:  
1. Apreender conhecimentos de anatomia e Fisiologia da Produção Vocal e da Respiração; 
2.  Conscientizar-se a respeito das normas de higiene vocal; 
3.  Diferenciar, reconhecer auditivamente parâmetros vocais; 
4.  Fazer uso de diferentes tipos de qualidade vocal. 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 
1. Considerações teóricas sobre voz profissional 1,2,4 

2. Anatomia e Fisiologia da Voz e da Fala  

 

1 

3. Cuidados com a voz 2 

4. Alterações vocais comuns em atores 1,2,4 

5. Voz do ator em cena 1,4 
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METODOLOGIA: Aulas expositivas. Práticas em laboratório de anatomia humana, dinâmicas de 
grupo. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: Serão realizadas 3 avaliações no semestre, sendo 2 delas 
avaliações práticas nas quais os alunos irão realizar uma interpretação teatral dos conteúdos 
desenvolvidos em sala de aula: Anatomia e Fisiologia da Produção Vocal e Respiratório e uso de 
diferentes tipos de voz. A terceira avaliação será escrita com todo o conteúdo do semestre. Cada uma 
das avaliações terá o valor de 10 pontos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BEHLAU, M. Voz- O Livro do Especialista.Vol 1. Rio de Janeiro: Revinter, 2001 
BEHLAU, M. Voz- O Livro do Especialista.Vol 2. Rio de Janeiro: Revinter, 2004 
GUBERFAIN JC (organizadora). Voz em Cena. Rio de Janeiro, Revinter, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
SOUZA, LB. Atuação fonoaudiológica em voz. Rio de Janeiro, Revinter, 2009. 
GAYOTTO, L. Voz-partitura da Ação; 2 ed. São Paulo: Plexus Editora, 2002. 
CASTELLIANO,T. A comunicação e suas diversas formas de expressão. Rio de Janeiro: Record, 
2000. 
KYRILLOSLR( organizadora). Expressividade- da teoria à prática. Rio de Janeiro, Revinter, 2005. 
REBOUL, O. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: multimídia + quadro verde e giz. 

 
NOME DISCIPLINA:  Fundamentos da Linguagem Corporal 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 1° 

EMENTA: Introdução ao estudo do corpo e do movimento corporal como meio de expressão e 
comunicação cênica teatral. 

COMPETÊNCIAS:   
1. Entender o que é Linguagem Corporal e seus métodos de estudo 

2. Diferenciar expressão de comunicação.  

3. Reconhecer mensagens corporais. 

4. Desenvolver a plasticidade facial. 

5. Diferenciar e integrar gesto e postura. 

6. Correlacionar palavra e movimento. 

7. identificar e analisar os fatores de movimento. 
 
8. Utilizar os elementos de expressividade de forma consciente e voluntária. 

9. Compreender a estrutura e o funcionamento do corpo humano e sua utilização como meio de 
expressão e comunicação cênica teatral. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Corpo: Linguagem Corporal - Definição e aplicabilidade; Métodos de 
estudo; O Sistema Laban e suas categorias de estudo do movimento; 

1 e 9 
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2. Corpo: estudo da funcionalidade e da expressividade das diferentes 
partes corporais; Imagem Corporal: o que é, para que serve, e como 
desenvolver; 

1, 2 e 9 

3. Expressão Facial (Emoções Primárias, gradação emocional, emoções 
combinadas); 

3 e 4 

4. Gesto e Postura: Introdução ao estudo do Gesto e da Postura, Integração 
entre Gesto e Postura; Relação entre Movimento e Palavra; 

3 e 5 

5. Organização Corporal e Padrões de Movimento: Respiração Celular, 
Irradiação Central, Movimento Espinhal, Homólogo, Homolateral, 
Contralateral; 

2, 3 e 5 

6. Ações Físicas: Iniciação (Central, Proximal, Medial, Distal); 
Sequenciamento (Simultâneo, Sucessivo, Sequencial); 

2, 3 e 5 

7. Unidade II – Expressividade. 
Introdução aos fatores de Movimento: Fluxo, Espaço, Peso, e Tempo. 

7 e 8 

8. Combinação de fatores de movimento: Estados Expressivos, Impulsos 
Expressivos, Ações Básicas de Expressividade. 

7, 8 e 9 

METODOLOGIA: A estrutura das aulas é de natureza teórico-prática. A parte teórica é caracterizada 
pela apresentação de temas e subtemas do conteúdo programático. Esse conteúdo é ilustrado por 
meio da utilização de diferentes recursos instrucionais (retroprojetor, data show, quadro de giz, e 
outros). A parte prática é composta de exercícios técnicos e criativos. Esses exercícios têm como 
finalidade promover o desenvolvimento das competências/habilidades físicas dos aluno, estimulando 
sua imaginação e criatividade, e desenvolvendo sua capacidade de refletir criticamente o próprio 
desempenho, assim como a prática teatral em si. Dessa forma eles permitem a consolidação do 
aprendizado através do entendimento intelectual e corporal do(s) tópico(s) estudado(s), além de 
treinar suas aptidões físicas, habilitando-os para o trabalho cênico. 
Outras Atividades Didáticas previstas para serem utilizados são: Demonstração/Execução, Filme ou 
Vídeo, Debate, Entrevista Didática, Seminário, Simpósio. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: O processo avaliativo é composto de quatro (04) quesitos, cada 
um dos quais correspondendo a um percentual da nota final: 
1. Participação/contribuição em classe...........................................................................30% Avalia a 
participação/contribuição do aluno nas atividades realizadas em classe, demonstrando entendimento 
teórico e prático de princípios e conceitos e sua utilização nos contextos geral e específico do teatro. 
2. Diário de Estudo.........................................................................................................20% 
Avalia processo de aprendizagem do aluno através do registro e reflexão sobre o que foi ensinado e a 
maneira como ele entendeu o conteúdo abordado, aplicou esse conteúdo e o resultado obtido. 
3. Atividade Individual...................................................................................................20% Avalia o 
desenvolvimento das aptidões técnico-artística do aluno, assim como a capacidade desse refletir 
criticamente sua prática artística e educacional. 
4. Atividade em Grupo...................................................................................................30% 
Avalia a habilidade do estudante de trabalhar em conjunto; a capacidade para analisar criticamente o 
próprio desempenho, assim como o dos demais membros do grupo/classe. Essa análise crítica será 
realizada oralmente, mediante reflexão em grupo, ao fim de cada apresentação. Como 
complementação da atividade cada aluno deverá produzir uma síntese individual dessa reflexão, 
entregando-a por escrito na aula seguinte. O número de tarefas por período de estudo é dois (02) 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COHEN, D. A Linguagem do Corpo: O que Você Precisa Saber. Petrópolis: Vozes, 2009. 
FERNANDES, C. O Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em 
artes cênicas. 2ª. 
Edição. São Paulo: Annablume, 2006. 
HAAS, A. N. e GARCIA, A. Expressão Corporal: aspectos gerais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
FERRACINI, R. A arte de não interpretar com poesia corpórea do ator. Campinas: Editora Unicamp, 
2003 
GREINER, C. O Corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
HASELBACH, B. Dança, Improvisação e Movimento: Expressão Corporal na Educação Física. Rio de 
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Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988. 
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
PEASE, A. e PEASE, B. Desvendando os segredos da linguagem Corporal. Rio de Janeiro: Sextante, 
2005. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Estúdio/sala equipado com piso apropriado, 
coberto por linóleo, 01 colchonete por aluno, barras fixas e móveis, espelho; equipamento multimídia; 
lousa; computador com conexão à internet. 

 

NOME DISCIPLINA:  Elementos de Música I 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 1º 

EMENTA: Apreciação Musical: conhecimento de instrumentos musicais, gêneros musicais. 

COMPETÊNCIAS:   

1. Distinguir os parâmetros do som: alturas, durações, intensidades e timbres e diferenciá-los nas 
execuções práticas; 

2. Analisar sonoridades referentes a gêneros musicais na história para compreender o percurso da 
música na história; 

3. Diferenciar auditivamente sistemas de organização das alturas: modal, tonal, serial, identificando 
origens culturais; 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Estudos de introdução à Historia da Música. 
 

1 

2. Conhecimento de instrumentos musicais . 
 

1, 3 

3. Os gêneros musicais, suas origens e influência. 1, 2, 3 

METODOLOGIA: Exposição dialogada de conteúdos teóricos; atividades rítmico-melódicas, audições 
comentadas. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  Provas, análises de audições, trabalhos  musicais práticos; 
Serão realizadas 2 avaliações no semestre, a primeira na forma de seminário em grupo com entrega 
de trabalho escrito, a segunda na forma de prova dissertativa, individual.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BEN, L D; HENTSCHKIE, L; CUNHA, E.S.; GRUEGES, S.E. Em Sintonia com a Música. São Paulo: 
Editora Moderna, 
2006. 
GAMA, N. Introdução às orquestras e seus instrumentos. São Paulo: Escola Britten, 2007. 
RIBEIRO, J. A. S. Sobre os instrumentos sinfônicos e em torno deles. Rio de Janeiro: Editora Record, 
2005. 



65 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BURROWS, J. Guia Ilustrado Zahar de Musica Clássica. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 
2007. 
DEYRIES, B.; LEMERY, D.; SADLER, M. História da Música em Quadrinhos. São Paulo: ED WMF 
Martins Fontes,2010. 
WISNIK, J. M. O Som e o Sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 6ª ed. 2007 
JUSTUS, L.; MIRANDA, C. Formação de plateia em Música. São Paulo: Ed. ARX, 2010. 
TRACTENBERG, L. Música de cena: dramaturgia sonora. 1. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Quadro pautado com pentagramas, aparelho de 
som, instrumentos de percussão, teclado; 

 
NOME DISCIPLINA:  Estética e História da Arte 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 1º  

EMENTA: Conceitos básicos de Arte e Estética. Introdução à história da arte e da Estética da Grécia 
antiga passando pelos fundamentos de Estética e Arte dos séculos XX e XXI. 

COMPETÊNCIAS  

1.  Conhecer a arte como uma forma de conhecimento produzida pela humanidade. 
 

2. Compreender a constituição de uma da teoria da beleza a partir de sua relação com a arte. 

3. Aplicar conhecimentos de arte e estética na análise, interpretação e reinterpretação do acervo 
artístico-cultural mundial e brasileiro. 

4. Mobilizar informações, dados e conhecimentos de história da arte e de estética para a produção 
de novos conhecimentos nessa área de conhecimento. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Definição de Arte e estética: Arte e Estética em Platão e Aristóteles. 
 

1 
 

2. Introdução à história da arte e história da estética: 
1, 2, 

3. A teoria da arte e o sistema das artes  
1,2,3 

4. O renascimento: característica geral do “Trezentos” 
1,2 

 5. “Quatrocentos”; “Quinhentos”. Classicismo evoluído e a estética de 
Alberti e Da Vinci. 1,2,3 

6. História da arte e da estética na América latina e no Brasil: patrimônio 
histórico, arte e cultura. 1,3,4 

7. Estética e rupturas do século XIX: impressionismo e expressionismo. 
1,2,3 
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8. Vanguardas do século: a busca de outra estética. 
1,2,3 

9. Arte e estética contemporânea. 
1,2,3,4 

10. Arte digital: estudos interdisciplinares da arte: fotografia, cinema, 
tecnologia digital. 3,4 

METODOLOGIA: A metodologia das aulas está baseada em três linhas fundamentais: a pesquisa, o 
debate e a produção individual e coletiva de conhecimentos. 
Para assegurar esta metodologia destacamos os seguintes procedimentos: 
-Exposição dos aspectos essenciais do conteúdo em evidência. 
-Seminários, fóruns, mesas, cineforuns, vídeoforuns para apresentação das pesquisas realizadas e 
promoção do debate. 
-Aulas de campo: museus, exposições, entrevistas, etc. 
-Sistematização coletiva dos principais temas que se destacaram nas aulas e fóruns. 
-Sistematização individual dos conhecimentos. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
A avaliação será processual, considerando todas as participações, produções e sistematizações dos 
estudantes realizadas na sala de aula, nas aulas de campo e nos seminários. 
Haverá duas provas escritas durante o semestre baseadas nos seguintes indicadores: domínio dos 
conteúdos, abrangência e fluência na produção escrita e disposição crítica. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ECO, U. A definição da arte. Lisboa: Edições 70, 2006. 
OMBRICH, E. H. A história da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
PROENÇA, Graça. História da Arte. 15. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BATISTONI FILHO, D. Pequena Historia da Arte. Campinas/SP: Papirus, 2004. 
BAUGART, F. Breve história da arte.  Rio de Janeiro: Martins Editora, 2007. 
ECO, U. História da Beleza. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
___________. História da feiúra. Rio de Janeiro: Record, 2007. 
HOBSBAWN, Eric J. A Era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Multimídia; Acervo da biblioteca: livros, periódicos, vídeos. 

 

NOME DISCIPLINA:  Improvisação Teatral: Jogo e Presença 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 1º. 

EMENTA:  
Experimentação prática e articulação teórica sobre as possibilidades de criação em processos de 
improvisação teatral, com o intuito de desenvolver conhecimentos específicos para o ator. 
COMPETÊNCIAS:   

1. Desenvolver as habilidades da escuta ativa, da presença, da imaginação, da intuição, da 
espontaneidade e da utilização do tempo/espaço cênico. 
 
2. Compreender o sentido do jogo e seu emprego no teatro. 

3. Discutir o papel da improvisação na criação teatral. 
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4. Preparar o ator para o trabalho em grupo. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. A construção do corpo cênico a partir da ausência da palavra. 
 

1 

2. O jogo como elemento antropológico e artístico. 
 

1, 2, 4 

3. A utilização do jogo dramático e teatral na improvisação. 1, 2, 3, 4 

4. O tempo e o espaço na construção cênica. 1, 3 

5. A improvisação como elemento pedagógico e como construção cênica. 1, 3 

6. A máscara neutra: neutralidade e seus sentidos. 1 

METODOLOGIA:  
As aulas serão realizadas através de atividades focadas em práticas teatrais e por meio de 
momentos destinados a discussões expositivo-dialogadas, mediadas pelo professor. 
Através de aulas práticas, procurar-se-á desenvolver habilidades específicas relacionadas às 
dimensões cênicas e improvisacionais. Isso se dará por meio da utilização de técnicas 
sistematizadas por autores como: Viola Spolin, Augusto Boal, Jean-Pierre Ryngaert, Ana Maria 
Amaral, Luís Otávio Burnier, Mário Bulhões, entre outros que discutem a improvisação teatral. Serão 
utilizadas as seguintes técnicas pedagógicas: jogos (tradicionais, dramáticos e teatrais); 
improvisação livre; mprovisações com objetos; estímulos (plásticos e sonoros); prontidão e resposta. 
As práticas visam o exercício e desenvolvimento das competências envolvidas na disciplina. Ainda 
como parte das atividades práticas, serão destinados alguns instantes de aula a discussão e análise 
de cenas e jogos realizados no dia, visando desenvolver a percepção crítica do aluno. As aulas 
teóricas ocorrerão a partir das definições de textos prévios, visando à sistematização e apropriação 
dos conceitos básicos relacionados à improvisação teatral. Serão elencados três temas de discussão 
para essas aulas, que são: o teatro, o jogo e a improvisação teatral. As atividades discentes 
consistirão em: Participação nas atividades práticas Participação nas discussões em sala de aula, 
mediada pelo professor. Realização de leituras, individuais ou em grupo, em sala de aula ou em 
casa. Criação de cenas finais com enfoque no estudo. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
1. Cenas improvisadas apresentadas como avaliação prática bimestral, desenvolvidas a partir de 
roteiros de ações pré-elaborados pelas equipes (peso 6). 
2. Relatórios bimestrais de autoavaliação (peso 2). 
3. Presença em aula proporcional (peso 2) 
A devolutiva com comentários do professor sobre os instrumentos de avaliação 1 e 2 faz parte do 
processo avaliativo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
FORTUNA, M. A performance da oralidade teatral. São Paulo: Annablume, 2000. 
GREINER, C. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
SPOLIN, V. A improvisação para o teatro. Ed. Perspectiva, 5ª ed. 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BURNIER, L. O. - A Arte de Ator: da Técnica à Representação São Paulo/Campinas: Hucitec, Ed. da 
Unicamp, 2001. 
FERRACINI, R. A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator. São Paulo / Campinas: 
Hucitec, Ed. da Unicamp, 2001). 
OIDA, Y. O Ator Invisível. São Paulo: Beca Produções Culturais, 2001. 
SPOLIN, V. Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin. SP: Perspectiva, 2001. 
SPRITZER, M. A Formação do Ator: Um Diálogo de Ações. Porto Alegre: Editora Mediação, 2003. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Estúdio amplo, com espaço livre de objetos, limpo e com assoalho apropriado para os alunos ficarem 
descalços. Colchonetes. Aparelho de som. Tela e projetor conectado a um computador. 

 
NOME DISCIPLINA: História e Teoria do Teatro 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 1º 

EMENTA: Estudos históricos e teóricos sobre o teatro ocidental, desde a antiguidade até o século 
XXI. Ritual e teatro primitivo. Teatro Grego e Romano. Teatro Medieval. A Comédia dell’Arte. 
Shakespeare e o teatro elisabetano. O teatro clássico e barroco francês. A comédia burguesa e o 
romantismo. O Realismo e o Naturalismo. O teatro contemporâneo e o conceito de pós-dramático. 
COMPETÊNCIAS: 
 
1. - Discutir as principais teorias sobre o teatro e sua relação com as teorias estéticas em geral. 

2. - Identificar as manifestações teatrais ocidentais, desde a Grécia Antiga até o século XXI. 
 
3. - Discutir criticamente os principais movimentos da história do teatro ocidental, os seus principais 
teóricos e encenadores. 

4. - Realizar escritas de ordem historiográfica e teórica sobre o teatro. 
 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 

1. A ideia de teatro: tensões, intersecções e relações entre a literatura 
dramática e o espetáculo. 

1, 4 

2. Teatro e Ritual: Teatro primitivo e sua relação com as teorias teatrais 
contemporâneas (Alan Moorre, Artaud e o Teatro da Crueldade; Grotowski 
e o Teatro Antropológico de Barba). 

1, 2, 3. 

3. O trágico: Conceituação do trágico; Eventos trágicos; O Trágico em 
Aristóteles; A evolução da tragédia na Grécia Antiga: O Espaço Cênico, A 
cenografia, O Figurino, As Máscaras, As dionisíacas;  Panorama da 
tragédia na Grécia Antiga: autores, características. 

1,3 

4. O Cômico: Definições clássicas e modernas do conceito; Tipos e 
funções; A Comédia na era greco-romana: o Drama Satírico, Os Autores, O 
Teatro Popular; O Teatro Romano: A Origem, Formas Teatrais, Os 
Autores; A Comédia na era greco-romana: o Drama Satírico, Os Autores; O 
Teatro Popular; O Teatro Romano: A Origem, Formas Teatrais, Os 
Autores. 

1,2 

5. Teatro e Religião: A relação histórica entre teatro e religião; Teatro 
medieval.  O teatro oriental e sua relação com a religiosidade; Idade Média: 
O Teatro Religioso; Idade Média: O Teatro Profano; 

1,2,3 

6. Comédia Dell’arte 
 

1,4 

7. O Drama e o Clássico: Sentidos de drama, clássicos e neoclássicos; 
resgate renascentista da Poética e a teoria neoclássica do drama; As 
críticas de Diderot ao neoclassicismo. 

1,2 

8. Romântico: O romântico e suas acepções; Pré-Romantismo – Sturm und 
Drang: Klinger e Lessing; Teorias do romantismo alemão; O Romantismo 
francês: V. Hugo e Alexandre Dumas. 

1,2,3 
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9. Teatro moderno: Realismo, naturalismo e simbolismo; Aristóteles e o 
conceito de mimese na Poética: a primeira reflexão sobre o teatro; A 'arte 
do teatro' de Gordon Craig e o teatro do futuro de Appia. 

2,4 

10. Vanguardas históricas: Anti-mimese e negação de uma estética do 
teatro. 

3,4 

11. Teoria do teatro político: Piscator,Brecht e Lehmann; Teoria do teatro 
ritual: Artaud e Grotowski. 

1,2 

12.  Teoria da crise da representação dramática: Samuel Beckett; Teoria 
da crise da representação espetacular: Tadeusz Kantor. 

1,2,3 

13. O Teatro e o Ator: Teatro físico; Biomecânica em Meyerhold; A teoria 
da performance, a antropologia teatral e o teatro na antropologia. 

1,2,3,4 

METODOLOGIA: As aulas serão realizadas através do método expositivo-dialogado, mediadas pelo 
professor. Através de questionamentos e partindo do conhecimento do próprio aluno, buscar-se-á 
discutir o conteúdo científico sistemático. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: A avaliação será realizada de forma processual e dar-se-á 
durante a execução e discussões em sala de aula, registrando-se dados sobre o desempenho no 
trabalho individual e grupal do educando. Além disso, serão utilizados os seguintes instrumentos 
particulares de avaliação: 
1. Criação de um pequeno artigo científico, de caráter historiográfico, com temas a serem escolhidos 
pelos alunos com o auxílio do professor. 
2. Seminários, com a realização de uma leitura dramática de parte de um texto teatral a ser escolhido 
pelo professor.  
4. Debates e interações em Sala de Aula. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BERTHOLD, M. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
CARLSON, M. Teorias do teatro. São Paulo: Fundação Ed. UNESP, 1997. 
ROUBINE, J. J. A linguagem da encenação teatral. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
PAVIS, P. Dicionário do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
BRANDÃO, J. de S. Teatro grego: tragédia e comédia. Petrópolis: Vozes, 1984. 
HAUSER, A. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
VERNANT, J. P. Mito e pensamento entre os gregos. 2. ed. Paz e terra, 2002. 
MALHADAS, D. Tragédia grega – O mito em cena. Ateliê Editorial, 2003. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Projetor Multimídia; Slides; Vídeo; Texto sobre o tema de estudo; Quadro negro; Giz; Vídeo “Agir 
Contra o Destino”; Cadernos com questões estabelecidas pelo professor; Cadeiras em círculo. 

 
2° Período 
NOME DISCIPLINA: Filosofia  
 
REQUISITOS: Não há 
 
PERÍODO: 2º 
 
EMENTA: Definição de conhecimento. Distinção dos tipos de conhecimento. Análise da construção 
histórico-social do conhecimento. Reflexão dos discursos presentes nas concepções de 
conhecimento e de pesquisa científica. Enfoque filosófico da existência, visando à passagem de 
uma análise exclusivamente técnico-científica do conhecimento para uma abordagem que considere 
o ser humano em suas relações socioeconômicas, políticas, ambientais e culturais. 
COMPETÊNCIAS: 
1. Conceituar conhecimento. 
2. Caracterizar os tipos de conhecimento. 
3. Analisar o desenvolvimento histórico-social do conhecimento. 
4. Avaliar o papel da Universidade (Universitas) enquanto instituição produtora e transmissora do 
conhecimento. 



70 

 

5. Identificar as diferentes concepções do humano e reconhecer suas características fundamentais, a 
partir das noções antropológicas da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. 
6. Reconhecer os impactos da civilização científico-tecnológica nas relações humanas e ambientais. 
7. Compreender a importância e a responsabilidade do homem como construtor do mundo. 
8. Compreender a filosofia como uma forma que nos permite interagir e intervir de modo crítico, 
criativo e responsável nas relações com o outro e com o mundo. 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 
Objetivos do eixo de formação humana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Conceito de Universidade. 4 

Definição de conhecimento e tipos de conhecimento. 1, 2 e 3 

Concepções de verdade. 3 e 4 

Racionalismo e empirismo. 3 

Paradigmas contemporâneos do conhecimento. 3 

Construção histórico-social do conhecimento. 2 e 3 

Problematização do conhecimento científico 
 

1, 2 e 3 

Relação entre conhecimento, trabalho, ciência e técnica 7 e 8 

Caracterização do ser humano. 5, 6, 7 e 8 
 

Apresentação das diversas compreensões do humano ao longo da 
história do pensamento filosófico antigo, medieval, moderno e 
contemporâneo. 

5, 6, 7 e 8 

Descrição do cenário da sociedade científico-tecnológica atual e suas 
implicações no humano. 

5, 6, 7 e 8 

Relação entre os princípios norteadores da cultura e suas implicações 
sobre o sentido de homem e de mundo vivenciados na 
contemporaneidade.  

5, 6, 7 e 8 

Apresentação da filosofia e do seu papel histórico na construção da 
sociedade e da cultura. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

METODOLOGIA:  
A disciplina será ministrada de forma expositiva e dialogada.  
Os alunos deverão ler antecipadamente os assuntos apresentados no conteúdo programático para 
discussão em sala, constantes na bibliografia básica e complementar, com o objetivo de aprofundar 
o entendimento do assunto. 
Resolução de casos, exercícios práticos e pesquisas de temas do conteúdo programático, os quais 
poderão ser realizados em sala de aula ou extra-classe, com posterior conferência pelo professor. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação será procedida de forma contínua e cumulativa e o resultado será expresso em forma de 
notas e conceitos atribuídos às diferentes atividades.  
A avaliação da aprendizagem seguirá a Resolução n.º 06/20006 com as alterações introduzidas pela 
Resolução n.º 09/2008 – CONSUN.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
DESCARTES, René. O discurso do método. São Paulo: Martins Fonte, 2009. 
MONTAIGNE, Michel.  Os ensaios. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
ROUSSEAU, J.J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
JOÃO PAULO II. Universidades Católicas: constituição apostólica do sumo pontífice João 
Paulo II. São Paulo: Paulinas, 2004.  
KANT, I. Resposta à pergunta: o que é Esclarecimento? In: Textos seletos. Ed. Vozes. Petrópolis, 
2005. 
PLATÃO. A república. São Paulo: Scipioni, 2001. 
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SARTRE, J.P. O existencialismo é um humanismo. Petrópolis: Vozes, 2010. 
SGANZERLA, A.; VALVERDE, A; FALABRETTI, E. Natureza humana em movimento: ensaios de 
antropologia filosófica. São Paulo: Paulus, 2012. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Quadro de giz e equipamentos multimídia; Acervo bibliográfico; periódicos e revistas; Equipamentos 
de informática; internet. 

 

NOME DISCIPLINA:  Movimento para Cena I 

REQUISITOS: 03RE 

PERÍODO: 2° 

EMENTA: Abordagem do movimento corporal como meio de expressão e comunicação cênica teatral 
a partir das categorias de estudo do movimento do Sistema Laban : Forma e Espaço. 
 
COMPETÊNCIAS:   

1. Compreender os elementos Forma e Espaço como componentes da linguagem corporal., visando 
sua utilização consciente e voluntária na prática cênica teatral. 

2. Aplicar de forma consciente e voluntária princípios de Forma e Espaço na construção de partituras 
corporais.  

3. Identificar e analisar a utilização dos elementos Forma e Espaço na prática cênica teatral, própria e 
alheia. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Forma: introdução ao estudo da forma corporal, suas mudanças e sua 
importância na expressão humana e na comunicação teatral; Tipos de 
forma corporal (Fluida, Direcional, Tridimensional). 

1 e 2 

2. Forma Fluida 1 e 2 

3. Forma Direcional 1 e 2 

4. Forma Tridimensional 1 e 2 

5. Espaço: análise e exploração dos elementos básicos do espaço corporal 
e teatral. 

1, 2 e 3 

6. O conceito de Cinesfera e seu uso. 1, 2 e 3 

7. A relação entre arquitetura corporal e arquitetura do espaço cênico 1, 2 e 3 

METODOLOGIA: A estrutura das aulas é de natureza teórico-prática. A parte teórica é caracterizada 
pela apresentação de temas e subtemas do conteúdo programático. Esse conteúdo é ilustrado por 
meio da utilização de diferentes recursos instrucionais (retroprojetor, data show, quadro de giz, e 
outros). A parte prática é composta de exercícios técnicos e criativos. Esses exercícios têm como 
finalidade promover o desenvolvimento das competências/habilidades físicas dos aluno, estimulando 
sua imaginação e criatividade, e desenvolvendo sua capacidade de refletir criticamente o próprio 
desempenho, assim como a prática teatral em si. Dessa forma eles permitem a consolidação do 
aprendizado através do entendimento intelectual e corporal do(s) tópico(s) estudado(s), além de 
treinar suas aptidões físicas, habilitando-os para o trabalho cênico. 
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Outras Atividades Didáticas previstas para serem utilizadas são: Demonstração/Execução, Filme ou 
Vídeo, Debate. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  O processo avaliativo dos alunos é composto de quatro (04) 
quesitos, cada um dos quais correspondendo a um percentual da nota final: 
1. Participação/contribuição em classe...........................................................................30% Avalia a 
ativa participação/contribuição do aluno nas discussões, debates e atividades realizadas em classe, 
demonstrando entendimento teórico e prático de princípios e conceitos e sua utilização tanto no 
contexto geral quanto no contexto específico do teatro. 
2. Diário de Estudo.........................................................................................................20% 
Avalia processo de aprendizagem do aluno através do registro e reflexão sobre o que foi ensinado e 
a maneira como ele entendeu o conteúdo abordado, aplicou esse conteúdo e o resultado obtido. 
3. Atividade Individual...................................................................................................20% Avalia o 
desenvolvimento das aptidões técnico-artística do aluno, assim como a capacidade desse refletir 
criticamente sua prática artística e educacional. 
4. Atividade em Grupo...................................................................................................30% 
Avalia a habilidade do(s) aluno(s) de trabalhar em conjunto, demonstrando capacidade para analisar 
criticamente o próprio desempenho, assim como o dos demais membros do grupo/classe. Essa 
análise crítica será realizada oralmente, mediante reflexão em grupo, ao fim de cada apresentação. 
Como complementação da atividade cada aluno deverá produzir uma síntese individual dessa 
reflexão, entregando-a por escrito na aula seguinte. O número de tarefas por período de estudo é 
dois (02). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COHEN, D. A Linguagem do Corpo: O que Você Precisa Saber. Petrópolis: Vozes, 2009. 
FERNANDES, C. O Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em 
artes cênicas. 2ª. 
Edição. São Paulo: Annablume, 2006. 
HAAS, A. N. e GARCIA, A. Expressão Corporal: aspectos gerais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
FERRACINI, R. A arte de não interpretar com poesia corpórea do ator. Campinas: Editora Unicamp, 
2003 
GREINER, C. O Corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
HASELBACH, B. Dança, Improvisação e Movimento: Expressão Corporal na Educação Física. Rio de 
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988. 
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
PEASE, A. e PEASE, B. Desvendando os segredos da linguagem Corporal. Rio de Janeiro: Sextante, 
2005. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Estúdio/sala equipado com piso apropriado, 
coberto por linóleo, 01 colchonete por aluno, barras fixas e móveis, espelho; equipamento multimídia; 
lousa; computador com conexão à internet. 

 

NOME DISCIPLINA: Elementos de Música II 

REQUISITOS: 04RE 

PERÍODO: 2º. período 

EMENTA: Apreciação musical: conhecimento de instrumentos musicais, identificação auditiva de 
timbres instrumentais e vocais. Gêneros musicais.. 

COMPETÊNCIAS:   

1. Reconhecer aspectos e funções dos elementos constitutivos da música para uso em composições 
musicais. 
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2. Elaborar propostas musicais para as linguagens cênicas, utilizando instrumentos convencionais e 
não convencionais. 

3. Comparar estilos e gêneros musicais conforme época e contexto cultural. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. A linguagem musical. 1 

2. Música e palavra. Noções de prosódia. 1, 3 

3. Criação musical.  
 

1, 2, 3 

Gêneros musicais e suas possibilidades de utilização na obra dramática. 
 

1, 2, 3 
 

Timbres instrumentais e vocais - Identificação e percepção auditiva. 1, 2, 3 

4. Noções básicas para a leitura e a escrita rítmica e melódica. 1, 2,3 

METODOLOGIA: Exposição dialogada de conteúdos teóricos; atividades rítmico-melódicas, audições 
comentadas. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  Provas, análises de audições, trabalhos  musicais práticos; 
Serão realizadas 2 avaliações no semestre, a primeira na forma de seminário em grupo com entrega 
de trabalho escrito, a segunda na forma de prova dissertativa, individual.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BEN, L D; HENTSCHKIE, L; CUNHA, E.S.; GRUEGES, S.E. Em Sintonia com a Música. São Paulo: 
Editora Moderna, 2006. 
GAMA, N. Introdução às orquestras e seus instrumentos. São Paulo: Escola Britten, 2007. 
RIBEIRO, J. A. S. Sobre os instrumentos sinfônicos e em torno deles. Rio de Janeiro: Editora Record, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BURROWS, J. Guia Ilustrado Zahar de Musica Clássica. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 
2007. 
DEYRIES, B.; LEMERY, D.; SADLER, M. História da Música em Quadrinhos. São Paulo: ED WMF 
Martins Fontes, 2010. 
JUSTUS, L.; MIRANDA, C. Formação de plateia em Música. São Paulo: Ed. ARX, 2010. 
TRACTENBERG, L. Música de cena: dramaturgia sonora. 1. Ed. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
WISNIK, J. M. O Som e o Sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 6ª ed. 2007 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Quadro pautado com pentagramas, aparelho de 
som, instrumentos de percussão, teclado; 

 
NOME DISCIPLINA:  Comunicação e Voz Profissional 

REQUISITOS: 02RE 
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PERÍODO: 2º período 

EMENTA O ator necessita de amplo conhecimento acerca da fisiologia e produção vocal, para 
empregar com agilidade e facilidade recursos de voz às diferentes propostas dramáticas. 

COMPETÊNCIAS:  
1. Conscientizar-se dos objetivos de cada um dos exercícios utilizados para aquecimento e 

desaquecimento vocal; 
2. Aprender a utilizar diferentes tipos exercícios de alongamento corporal, exercícios 

respiratórios, vocais, articulatórios para a realização do aquecimento vocal de acordo com as 
potencialidades de cada aluno e as necessidades do personagem a ser trabalhado; 

3. Tomar conhecimento de diferentes pesquisadores que relacionam aquecimento e 
desaquecimento vocal e atores de teatro. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Técnica Vocal: aquecimento/desaquecimento vocal; exercícios 
respiratórios; dicção.  

1,2 

2. Coordenação pneumofonoarticulatória;  
 

1,2 

3. Conscientização corporal e vocal do ator.  
 

1,2,3 

METODOLOGIA: Aulas expositivas, aulas práticas com os exercícios de aquecimento e 
desaquecimento vocal , dinâmicas de grupo com exercícios fonoarticulatórios. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: - Serão realizadas 4 avaliações no semestre, a saber: 
1. Seminário sobre Voz no Teatro: Peso 2 
2. Elaboração de relatório sobre exercícios de aquecimento/desaquecimento vocal baseados nas 
aulas de expressão vocal e na pesquisa de campo: Peso 2 
3. Avaliação vocal de cada um dos alunos quanto ao tipo de voz, pitch, loudness,  padrão articulatório 
e velocidade de fala durante a peça de teatro ensaiada em conjunto entre as disciplinas Expressão 
Vocal e Improvisação Teatral: Peso 5  
4. Participação em Sala de Aula: presença, colaboração: Peso 1 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BEHLAU, M. Voz- O Livro do Especialista.Vol 1. Rio de Janeiro: Revinter, 2001 
BEHLAU, M. Voz- O Livro do Especialista.Vol 2. Rio de Janeiro: Revinter, 2004 
GUBERFAIN JC (organizadora). Voz em Cena. Rio de Janeiro, Revinter, 2005  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
SOUZA, LB. Atuação fonoaudiológica em voz. Rio de Janeiro, Revinter, 2009. 
GAYOTTO, L. Voz-partitura da Ação; 2 ed. São Paulo: Plexus Editora, 2002. 
CASTELLIANO,T. A comunicação e suas diversas formas de expressão. Rio de Janeiro: Record, 
2000. 
KYRILLOSLR( organizadora). Expressividade- da teoria à prática. Rio de Janeiro, Revinter, 2005. 
REBOUL, O. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: multimídia + quadro verde e giz. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  Produção e Recepção de Textos  
 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 2º  
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EMENTA: Conhecimentos da oralidade e da escrita da língua portuguesa. Usos e variedades. 
Produção de texto oral e escrito. 

COMPETÊNCIAS:   
 
1. Aprimorar a condição de leitor e produtor de textos; 
 
 
2. Produzir textos orais e escritos adequando o discurso aos diferentes interlocutores e situações 

3. Analisar os elementos que estruturam textos para auxiliar a compreensão e produção. 
 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Conhecimentos da fala e da escrita na língua portuguesa. 
 

1 e 2 

2. Usos e variedades da língua portuguesa 
 

1 e 2 

3. Produção de textos: oral e escrito. 
 

1, 2 e 3 

METODOLOGIA:  
1. Procedimentos do professor: 
Apresentação da proposta de trabalho. 
Aulas expositivas. 
Indicações de fontes bibliográficas. 
Acompanhamento e controle das atividades estabelecidas. 
Proposição de produção de textos. 
Orientação e acompanhamento das exposições orais dos alunos. 
Exibição de filmes em vídeo. 
2. Atividades dos alunos: 
Providenciar bibliografia sugerida. 
Estudar os textos conforme estabelecido. 
Participar das atividades. 
Produzir textos compatíveis com a seriedade exigida pela vivência acadêmica. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
Produção de textos interpretativos. 
Produção de textos dissertativos. 
Produção de pesquisa orientada. 
           Produção de textos críticos. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CUNHA, C. F. da; CINTRA, L. F. L. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 
2008. 
FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2006. 
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2007. 
AQUINO, Z. G. O. de. Oralidade e escrita: perspectivas para o ensino de língua materna. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
KLEIMAN, Â. Oficina de leitura: teoria e prática. São Paulo: Pontes, 2006. 
DIONISIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. Gêneros textuais & ensino. Rio de Janeiro: 
Lucerna, 2007. 
DIONISIO, A. P.; BEZERRA, N. da S. Tecendo textos, construindo experiências. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2007. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Aparelho multimídia com acesso à internet. Quadro e giz. Material bibliográfico. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  Produção Científica 

REQUISITOS:  

PERÍODO: 2o  

EMENTA: Estudo sobre a Pesquisa Científica: conceitos relacionados, tendência e perspectivas. 
Tipos de pesquisa. Método e técnicas para a produção científica. Projeto de Pesquisa. Relatório de 
Pesquisa.  
COMPETÊNCIAS: 

1. Conhecer e Interpretar conceitos relacionados ao campo da pesquisa científica para identificá-los 
e relacioná-los à prática da pesquisa  

2. Conhecer os elementos constitutivos do projeto de pesquisa para organizar adequadamente a 
proposta de pesquisa científica 

3. Conhecer os elementos constitutivos do relatório de pesquisa para aplicá-los corretamente na 
elaboração do texto científico 

4. Identificar métodos e técnicas de pesquisa científica para aplicá-los nas produções científicas 
acadêmicas. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Pesquisa científica 1 e 2 

2. Métodos e técnicas para produção científica 1 e 2 

3. Projeto de pesquisa científica 1,2,e 3 

4. Relatório de pesquisa científica 1,2, 3 e 4 

METODOLOGIA: Os alunos exercitarão a escrita do projeto de produção científica, participarão de 
seminários de apresentação de projetos de pesquisa e de aulas  teóricas para aprofundamento dos 
conceitos relativos à disciplina, de aulas práticas com orientação para elaboração do texto 
científico/acadêmico.  
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   A avaliação acontecerá por meio de provas escritas 
bimestrais e de elaboração de projeto de pesquisa para produção científica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COSTA, Marco Antonio F.; COSTA, Maria de Fátima Barroso. Projeto de pesquisa. Entenda e faça. 
2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 
Paulo: EPU, 1986.   
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 10. ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. 
FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989. 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Multimídia e Biblioteca 

 
NOME DISCIPLINA:  Improvisação para a cena 

REQUISITOS: 06RE 

PERÍODO: 2º. 

EMENTA:  
O aprofundamento da experimentação prática e da articulação teórica sobre as possibilidades de 
criação em processos de improvisação teatral, com o intuito de desenvolver conhecimentos 
específicos para o trabalho do ator. 
COMPETÊNCIAS:   

1. Desenvolver as habilidades da escuta ativa, da presença, da imaginação, da intuição, da 
espontaneidade, da ocupação e capacidade de relacionar o tempo/espaço cênico. 

2. Refletir sobre o papel da improvisação na criação artística. 

3. Elaborar e executar as primeiras abordagens de composição de um personagem 

TEMAS DE ESTUDO: COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Jogos complexos de Improvisação Teatral. 1 

2. A improvisação como experienciação e forma de compreender a ação 
dramática. 

1, 2, 3 

3. Utilização da improvisação como ferramenta na criação do personagem 
 

1, 2, 3 

4. A improvisação como meio de desenvolver o roteiro cênico.  2 

5. Utilização da improvisação como ferramenta para a elaboração da cena 2, 3 

6. Introdução de elementos de criação de personagem a partir do sistema 
stanislavskiano. 

2,3 

METODOLOGIA:  
1. Debates a partir de textos teóricos e a partir de reflexões sobre a prática desenvolvida em aula, 
com o objetivo de fundamentar as técnicas e exercícios desenvolvidos durante o curso. 
2. Aulas práticas: jogos teatrais, exercícios de expressão corporal e vocal, exercícios de 
improvisação de texto corporal e vocal, desenvolvimento e apresentação de cenas improvisadas.  
3. Ensaios: desenvolvimento roteiro, estudo e/ou espetáculo a partir de improvisações. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
1. Avaliação prática (peso 6): 

I. Cenas improvisadas  desenvolvidas a partir de roteiros de ações pré-elaborados pelas 
equipes, 

II. Apresentação final ensaiada, com roteiro desenvolvido através de improvisações. 
2. Relatórios bimestrais de autoavaliação (peso 2). 
3. Presença em aula proporcional (peso 2) 
A devolutiva com comentários do professor sobre os instrumentos de avaliação 1 e 2 faz parte do 
processo avaliativo. 
3. Critérios de avaliação:  

a) Participação nos exercícios propostos em aula; 
b) Evolução no processo de aprendizado prático durante as aulas e apresentação deste 

resultado nas avaliações; 
c) Espontaneidade na atuação; 
d) Resposta às proposições dos parceiros de improvisação; 
e) Presença cênica, teatralidade na atuação; 
f) Domínio satisfatório dos conceitos de lógica da ação, ação contínua e ininterrupta, ação 

interior e ação exterior;  
g) Domínio satisfatório da capacidade de relacionar espaço/tempo cênico e da capacidade de 

elaborar coerentemente ações dramáticas a partir dos temas apresentados. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CHACRA, S. Natureza e Sentido da Improvisação Teatral. Editora Perspectiva, 2005. 
GREINER, C. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
SPOLIN, V. A improvisação para o teatro. Ed. Perspectiva, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BURNIER, L. O. - A Arte de Ator: da Técnica à Representação. São Paulo/Campinas: Hucitec, Ed. da 
Unicamp, 2001. 
FERRACINI, R. A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator - São Paulo/Campinas: 
Hucitec, Ed. da Unicamp, 2001. 
OIDA, Yoshi. O Ator Invisível. São Paulo: Beca Produções Culturais, 2001. 
SPOLIN, V. Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin. SP: Perspectiva, 2001. 
SPRITZER, M. A Formação do Ator: Um Diálogo de Ações. Porto Alegre: Editora Mediação, 2003. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Estúdio amplo, com espaço livre de objetos, limpo e com assoalho apropriado para os alunos ficarem 
descalços. Colchonetes. Aparelho de som. Tela e projetor conectado a um computador. 

 
 
3° Período 
NOME DISCIPLINA: Ética  
 
REQUISITOS: Não há 
 
PERÍODO: 3º 
 
EMENTA: Reflexão sobre a ação humana, sobre o sujeito moral e seus atributos fundamentais. 
Conceitos norteadores da ética. Modelos éticos. Questões pertinentes da sociedade contemporânea 
que desafiam a reflexão ética. Direitos humanos. Sustentabilidade e responsabilidade. Alteridade, 
tolerância e relações étnicas. 
COMPETÊNCIAS:  
 
1.  Caracterizar a ética em seus diferentes modelos. 
2. Problematizar com argumentos plausíveis aquelas ações que minimizam o valor da dignidade 
humana, em especial o recurso à violência nos seus diferentes níveis e acepções. 
3. Reconhecer os principais desafios oriundos da relação entre a ação tecnologicamente mediada e 
os problemas ambientais, assim como as propostas levantadas pela ética aplicada, especialmente a 
bioética e a ética organizacional. 
4. Analisar a relação entre ética e sociedade, privilegiando questões tais como “sociedade de 
consumo”, “sociedade da informação”, “sociedade do espetáculo”, “ética e cidadania”, “ética e 
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sexualidade”.   
5. Relacionar os diferentes problemas éticos com os conceitos e modelos estudados. 
 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 
Análise das diferenças conceituais entre ética, moral e lei. 1 

Caracterização dos modelos éticos. 1 

Os valores e o agir humano. 1 e 2 

Direitos humanos. 3 e 4 

Problematização da sociedade contemporânea nas dimensões 
socioambiental, econômica, política e ético-sociais. 

3 e 4 

A expressão ética nas práticas sociais. 3, 4 e 5 

Atuação profissional e responsabilidade ética. 3, 4 e 5 
Alteridade, tolerância e relações étnicas. 

 

3, 4 e 5 

METODOLOGIA: A disciplina será ministrada de forma expositiva e dialogada.  
Os alunos deverão ler antecipadamente os assuntos apresentados no conteúdo programático para 
discussão em sala, constantes na bibliografia básica e complementar, com o objetivo de aprofundar 
o entendimento do assunto. 
Resolução de casos, exercícios práticos e pesquisas de temas do conteúdo programático, os quais 
poderão ser realizados em sala de aula ou extra-classe, com posterior conferência pelo professor. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: A avaliação será procedida de forma contínua e cumulativa e 
o resultado será expresso em forma de notas e conceitos atribuídos às diferentes atividades.  
A avaliação da aprendizagem seguirá a Resolução n.º 06/20006 com as alterações introduzidas pela 
Resolução n.º 09/2008 – CONSUN.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
AGOSTINHO, S. O Livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco.  Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999. 
JONAS, H. O Princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Trad. 
de Marijane Lisboa; Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Editora da PUC-Rio, 2006. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos Direitos Humanos: fundamentos de um Ethos de liberdade 
universal. São Leopoldo: Unisinos; 2000. 
EPICURO. Carta sobre a felicidade. São Paulo: UNESP, 2002. 
SÊNECA. A tranquilidade da alma. São Paulo: L&PM Editoras, 2002. 
SGANZERLA, A.; FALABRETTI, E.S.; BOCCA, F.V. (Orgs.). Ética em movimento. São Paulo: 
Paulus, 2009. 
OLIVEIRA, J. Sabedoria prática. Curitiba: Editora Champagnat: 2012. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Quadro de giz e equipamentos multimídia; 
Acervo bibliográfico; periódicos e revistas;  
Equipamentos de informática; internet. 

 
NOME DISCIPLINA:  Comunicação e Voz  do Ator 

REQUISITOS: 11RE 

PERÍODO: 3º período 

EMENTA A voz falada e suas nuances. Aplicação da técnica à intenção da fala da personagem. 
Emoção e oralidade. 
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COMPETÊNCIAS:  
1. Desenvolver a propriocepção tátil cinestésica da cintura escapular e facial durante as 

diferentes produções vocais; 
2. Desenvolver percepção auditiva e conscientização do seu padrão vocal; 
3. Experenciar diferentes tipos de voz para a construção de um personagem; 
4. Fazer uso de projeção vocal adequada no palco  

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

 
1. Integração "ouvir e falar";  
 

1,2 

2. Concentração e atenção: aspectos essenciais da comunicação para o 
desenvolvimento de uma boa interpretação  

1,2,3 

3. Técnicas de leitura e interpretação 1,2,3 

4. Voz no palco: aplicabilidade de técnicas vocais. 
 

3,4 

METODOLOGIA: Aulas expositivas, aulas práticas com técnicas de leitura e interpretação, dinâmicas 
de grupo para incentivar o uso de diferentes tipos de voz, pitch, loudness, velocidade de fala e 
articulação.  
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: - Serão realizadas 4 avaliações no semestre, a saber: 
1. Seminário sobre Construção da voz de um personagem à luz dos diferentes diretores de Teatro: 
Peso 2 
2. Avaliação das performances vocais nas dinâmicas de grupo proposta pela Disciplina de Expressão 
Vocal Interpretação : Peso 2 
3. Avaliação vocal de cada um dos alunos quanto ao tipo de voz, pitch, loudness,  padrão articulatório 
e velocidade de fala durante a peça de teatro ensaiada em conjunto entre as disciplinas Expressão 
Vocal e Improvisação Teatral: Peso 5  
4. Participação em Sala de Aula: presença, colaboração: Peso 1 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BEHLAU, M. Voz- O Livro do Especialista.Vol 1. Rio de Janeiro: Revinter, 2001 
BEHLAU, M. Voz- O Livro do Especialista.Vol 2. Rio de Janeiro: Revinter, 2004 
GUBERFAIN JC (organizadora). Voz em Cena. Rio de Janeiro, Revinter, 2005  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
SOUZA, LB. Atuação fonoaudiológica em voz. Rio de Janeiro, Revinter, 2009. 
GAYOTTO, L. Voz-partitura da Ação; 2 ed. São Paulo: Plexus Editora, 2002. 
CASTELLIANO,T. A comunicação e suas diversas formas de expressão. Rio de Janeiro: Record, 
2000. 
KYRILLOSLR( organizadora). Expressividade- da teoria à prática. Rio de Janeiro, Revinter, 2005. 
REBOUL, O. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: multimídia + quadro verde e giz. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  Movimento para Cena II 

REQUISITOS: 09RE 

PERÍODO: 3° 
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EMENTA:  Relação dos elementos das categorias de estudo Corpo, Expressividade, Forma e 
Espaço com a construção do corpo cênico teatral 

COMPETÊNCIAS:   

1. Aplicar conceitos e princípios das categorias de estudo no treinamento corporal. 

2. Analisar o trabalho corporal do ator e o uso dos elementos de linguagem corporal, dentro e fora de 
cena, a partir dos conceitos e princípios estudados. 

3. Utilizar conceitos e princípios estudados para desenvolver habilidades de expressão e 
comunicação pessoal e cênica. 

4. Criar partituras corporais e relacioná-las a ações dramáticas. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Associação das categorias de estudo do movimento (Corpo, 
Expressividade, Forma, e Espaço). 

1 

2. Desenvolvimento do conceito de Ação Física. 1 e 2 

3. Introdução à teoria e à prática de Partitura Corporal 1, 2 e 3 

METODOLOGIA: A estrutura das aulas é de natureza teórico-prática. A parte teórica é caracterizada 
pela apresentação de temas e subtemas do conteúdo programático. Esse conteúdo é ilustrado por 
meio da utilização de diferentes recursos instrucionais (retroprojetor, data show, quadro de giz, e 
outros). A parte prática é composta de exercícios técnicos e criativos. Esses exercícios têm como 
finalidade promover o desenvolvimento das competências/habilidades físicas dos aluno, estimulando 
sua imaginação e criatividade, e desenvolvendo sua capacidade de refletir criticamente o próprio 
desempenho, assim como a prática teatral em si. Dessa forma eles permitem a consolidação do 
aprendizado através do entendimento intelectual e corporal do(s) tópico(s) estudado(s), além de 
treinar suas aptidões físicas, habilitando-os para o trabalho cênico. 
Outras Atividades Didáticas previstas para serem utilizadas são: Demonstração/Execução, Filme ou 
Vídeo, Debate. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  O processo avaliativo dos alunos é composto de quatro (04) 
quesitos, cada um dos quais correspondendo a um percentual da nota final: 
1. Participação/contribuição em classe...........................................................................30% Avalia a 
ativa participação/contribuição do aluno nas discussões, debates e atividades realizadas em classe, 
demonstrando entendimento teórico e prático de princípios e conceitos e sua utilização tanto no 
contexto geral quanto no contexto específico do teatro. 
2. Diário de Estudo.........................................................................................................20% 
Avalia processo de aprendizagem do aluno através do registro e reflexão sobre o que foi ensinado e 
a maneira como ele entendeu o conteúdo abordado, aplicou esse conteúdo e o resultado obtido. 
3. Atividade Individual...................................................................................................20% Avalia o 
desenvolvimento das aptidões técnico-artística do aluno, assim como a capacidade desse refletir 
criticamente sua prática artística e educacional. 
4. Atividade em Grupo...................................................................................................30% 
Avalia a habilidade do(s) aluno(s) de trabalhar em conjunto, demonstrando capacidade para analisar 
criticamente o próprio desempenho, assim como o dos demais membros do grupo/classe. Essa 
análise crítica será realizada oralmente, mediante reflexão em grupo, ao fim de cada apresentação. 
Como complementação da atividade cada aluno deverá produzir uma síntese individual dessa 
reflexão, entregando-a por escrito na aula seguinte. O número de tarefas por período de estudo é 
dois (02). 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COHEN, D. A Linguagem do Corpo: O que Você Precisa Saber. Petrópolis: Vozes, 2009. 
FERNANDES, C. O Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em 
artes cênicas. 2ª. 
Edição. São Paulo: Annablume, 2006. 
HAAS, A. N. e GARCIA, A. Expressão Corporal: aspectos gerais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
FERRACINI, R. A arte de não interpretar com poesia corpórea do ator. Campinas: Editora Unicamp, 
2003 
GREINER, C. O Corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
HASELBACH, B. Dança, Improvisação e Movimento: Expressão Corporal na Educação Física. Rio de 
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988. 
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
PEASE, A. e PEASE, B. Desvendando os segredos da linguagem Corporal. Rio de Janeiro: Sextante, 
2005. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Estúdio/sala equipado com piso apropriado, 
coberto por linóleo, 01 colchonete por aluno, barras fixas e móveis, espelho; equipamento multimídia; 
lousa; computador com conexão à internet. 

 
NOME DISCIPLINA: Introdução à Leitura e Produção De Textos Dramáticos I  
 

REQUISITOS: Não há  

PERÍODO: 3º período 

EMENTA: Teorias da criação dramática. A construção da personagem no teatro.  Estudo de obras 
exemplares. Análise e discussão de alguns gêneros  dramáticos apoiados em críticas literárias.  . 
 
COMPETÊNCIAS:   

1. Identificar a temática e a estrutura composicional do roteiro e da peça de teatro. 

2. Empregar a língua padrão, adequando-se às situações da modalidade escrita e oral. 
 

3. Conhecer teorias e estratégias para a construção do personagem. 
 

4. Desenvolver a linguagem oral em situação formal. 

5. Produzir textos de base argumentativa, expositiva e narrativa, adequando o discurso às diferentes 
situações de produção.  
 
6. Aplicar estratégias de releitura de textos dramáticos na adaptação para o palco. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Conhecimentos da fala e da escrita na língua portuguesa. 
 

1 e 2 

2. Usos e variedades da língua portuguesa 
 

1 e 2 

3. Teorias da criação dramática.  1, 2 e 3 
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4. A construção da personagem no teatro.   
  

1, 3, 4 

5. Estudo de obras exemplares 1, 3 

6.  Análise e discussão de peça de teatro apoiadas em críticas 
literárias. 

1, 3 e 4 

7. Estrutura de roteiro teatral.  
  

1, 2, 3, 4 

8. Produção de peça de teatro. 5 e 6 

9. Revisão e reescrita orientada 4, 5 e 6 

10. Adaptação do roteiro para o palco. Montagem da peça. 
Elementos da linguagem teatral. 

6 

METODOLOGIA:  
1. Procedimentos do professor: 
Apresentação do plano didático; seleção de textos para subsídio teórico dos temas de estudo; 
elaboração de atividades para análise dos textos lidos e de propostas de produções orais e escritas;   
aulas expositivas e dialogadas;indicação de fontes de pesquisa; 
revisão dos textos produzidos pelos alunos; avaliação do processo. 
2. Atividades dos alunos: 
Praticar leitura intensamente; acessar a bibliografia indicada; 
fazer-se presente ativamente nas aulas; realizar os trabalhos solicitados, respeitando datas de  sua 
entrega; participar dos trabalhos em grupo. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  A avaliação será processual e contínua, por isso serão 
utilizados instrumentos diversos: estudo de textos; produção oral e escrita de textos, em sala ou fora 
dela; análise de peças de teatro; reestruturação de textos analisados pela professora.   
Os critérios a serem considerados nas avaliações dizem respeito à capacidade de ler com 
compreensão e revelar posicionamento crítico; nas produções orais e escritas adequar o texto ao 
seu propósito, bem como às exigências da modalidade escrita da língua. 
 Os valores atribuídos às atividades avaliativas resultarão em duas médias parciais, das quais se 
obterá uma média aritmética final. 
Produção de uma análise comparativa de construção de personagem, a partir de dois textos que têm 
um tema em comum. 
Produção de uma narrativa curta (gênero: conto) para a criação de personagem. 
Produção de uma peça de teatro, na qual todos os personagens criados pelos alunos terão de 
conviver em um espaço fechado e do qual são impedidos de sair por algum tempo. Criar os conflitos 
que surgem deste não planejado encontro. 
Avaliação da montagem da peça a ser encenada aos alunos do curso de Letras. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
RODRIGUES, Nelson. A falecida. IN: Três Peças. São Paulo: Círculo do Livro. p. 251 – 349. 
Também disponível em PDF: 
http://ciaateliedasartes.com.br/TEXTOS%20TEATRAIS/NOVOS%2026%2010/A%20falecida.pdf. 
Acesso em: 04 jun. 2013. 
GOMES, Roberto. A casa fechada. IN: O Teatro de Roberto Gomes. Vol. 1. Rio de Janeiro: Instituto 
Nacional de Artes Cênicas, 1983, p. 331-347. Também disponível em PDF: 
http://www.bdteatro.ufu.br/download.php?pid=TT00461. Acesso em: 04 jun 2013. 
CARRERO, Raimundo. A construção do personagem. IN: Os segredos da ficção: um guia de como 
escrever narrativas. Rio de Janeiro: Agir, 2005, p. 173 -199.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
ADLER, M. ; DOREN V. C. Tradução de Luciano Trigo. Como ler um livro –   o guia clássico para a 
leitura inteligente. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2000. 
FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. São Paulo: Vozes, 2002. 
FÁVERO, L.L. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2000. 

http://ciaateliedasartes.com.br/TEXTOS%20TEATRAIS/NOVOS%2026%2010/A%20falecida.pdf
http://www.bdteatro.ufu.br/download.php?pid=TT00461
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MEDEIROS, J. B. Correspondência. Técnicas de comunicação criativa. São Paulo: Atlas, 2001. 
______________. Redação científica – a prática de fichamentos, resumos, resenhas. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Material bibliográfico. Aparelho multimídia com acesso à internet. Auditório para encenação da peça 
produzida. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  História do Teatro Brasileiro I 

REQUISITOS: Não há  

PERÍODO: 3º  

EMENTA:Conhecimentos teóricos sobre a história do teatro no Brasil, de meados do século XVI ao 
final da década de 1950. Reflexões sobre o pensamento e a prática cênica brasileira.  

COMPETÊNCIAS: 

1. Conhecer a história do teatro brasileiro. 
 

2. Aplicar conhecimentos do Teatro no Brasil na análise, interpretação e reinterpretação do acervo 
cultural brasileiro. 

3. Mobilizar informações, dados e conhecimentos de história do Teatro no Brasil para a produção de 
novos artefatos e textos que enriqueçam o acervo nesta área.   

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Conhecimentos teóricos sobre a história do teatro no Brasil - séc XVI ao 
final da década de 1950. 1 

2. O teatro Jesuítico até o nascimento do teatro moderno. 
1,2 

3. Reflexões sobre a prática cênica e os diversos movimentos artísticos e 
Grupos Teatrais. 1,2,3 

4. Romantismo, Realismo, Simbolismo no Teatro Brasileiro 
1,2,3 

5. Teatro de Revista. 
1,2,3 

METODOLOGIA: A metodologia das aulas está baseada em três linhas fundamentais: a pesquisa, o 
debate e a produção individual e coletiva de conhecimentos. 
Para assegurar esta metodologia destacamos os seguintes procedimentos: 
Exposição dos aspectos essenciais do conteúdo em evidência 
Seminários, fóruns, mesas, cineforuns, vídeoforuns para apresentação das pesquisas realizadas e 
promoção do debate 
Análise e interpretação de peças teatrais selecionadas. 
Sistematização coletiva dos principais temas que se destacaram nas aulas e nos fóruns. 
Sistematização individual dos conhecimentos. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  A avaliação será processual, considerando todas as 
participações, produções e sistematizações dos estudantes 
realizadas na sala de aula, nas aulas de campo(se houver) e nos seminários. 
Ao final será realizada uma prova escrita baseada nos seguintes indicadores: domínio dos 
conteúdos, abrangência e 
fluência na produção escrita e análise crítica. 
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- Indicadores de Avaliação 
Relata, aplicando diferentes linguagens na análise da história do Teatro no Brasil 
Participa ativamente de todas as atividades propostas. 
Relaciona períodos e movimentos de arte e diferencia suas características. 
Conhece, reconhece e explica conceitos relacionados á História do Teatro no Brasil. 
Reconhece e Interpreta principais peças teatrais que caracterizam o movimento histórico. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
PRADO, Décio de Almeida. História concisa do teatro brasileiro: 1570-1908. São Paulo: EDUSP, 
1999. 
BERTHOLD, M. História mundial do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
MAGALDI, S. Panorama do teatro brasileiro. 6. ed. São Paulo: Global, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MAGALDI, S. Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. 1. ed. São Paulo: Global, 2004. 
MAGALDI, S. Teatro da ruptura: Oswald de Andrade. 1. ed. São Paulo: Global, 2004. 
GUIMARÃES, C. Antunes Filho: um renovador do teatro brasileiro. Campinas: Ed. da UNICAMP, 
1998. 
OLIVEIRA, P. R. C. de. Aspectos do teatro brasileiro. Curitiba: Juruá, 1999.  
SUASSUNA, A. Auto da compadecida. 35. ed. Rio de Janeiro: Agir, 2008.  
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Multimídia 
Acervo da biblioteca: livros, periódicos, vídeos. 

 

NOME DISCIPLINA: Literatura Dramática  

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 3º 

EMENTA:  
O início do século V a.C.: nascimento da tragédia. A historicidade trágica, da escrita de Ésquilo, 
Sófocles e Eurípides. 
 
COMPETÊNCIAS:   

1. Leitura crítica de textos dramáticos. 

2. Análise do contexto e do discurso das obras dramáticas. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 
 

1. Estudo do surgimento da tragédia grega. 1 

2. O drama na escrita de Ésquilo: só o caminho da dor leva ao 
conhecimento. 

1, 2 

3. A formação consciente do homem no tempo de Sófocles. 1, 2 

4.  A comédia de Aristófanes. 1, 2 

5. A tragédia matrimonial burguesa no texto Medeia de Eurípides. 1, 2 
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METODOLOGIA:  
Aulas dialogadas. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
Provas escritas e trabalhos em grupos.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ÉSQUILO. Agamêmnon. Trad. Mário da Gama Kury, 2003. 
EURÍPIDES. Medeia, As Bacantes. Trad. Mário da Gama Kury, 2004. 
SÓFOCLES. A trilogia tebana: Édipo Rei, Antígone. Trad. Mário da Gama Kury, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
ARISTÓFANES. A greve do sexo (Lisístrada); A revolução das mulheres. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: 
J. Zahar, 1996. 
CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill D.; FLOWERS, Betty S. O poder do mito: São Paulo: Palas 
Athena, 1990. 
COURTNEY, Richard. Jogo, teatro e pensamento. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Rio de Janeiro: Edições 70, 1989. 
MALHADAS, Daisi. Tragédia grega: o mito em cena. Ateliê Editorial, 2003. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Multimídia, quadro-de-giz. 

 

NOME DISCIPLINA:  Interpretação: Princípios da Ação Cênica 

REQUISITOS: RP20% 

PERÍODO: 3° 

EMENTA: Introdução aos conceitos relacionados à interpretação teatral, suas especificidades e 
desdobramentos. Iniciação às técnicas de construção da personagem a partir do texto dramático, ou 
de idéias elaboradas a partir da incorporação de conceitos de outras áreas. 
COMPETÊNCIAS:   

1. Conhecer códigos e convenções da linguagem cênica na perspectiva teórica, técnica e prática. 

2. Conhecer as técnicas de voz, corpo, memória, sensibilidade, reflexão aplicados à dramaturgia e 
demais formas de fabulação. 

3. Sistematizar os conhecimentos teóricos, técnicos e práticos da linguagem teatral a fim de 
interpretar/compor personagens e cenas. 

4. Dominar códigos, técnicas e convenções próprios da linguagem cênica visando a interpretação 
teatral e demais formas de fabulação e encenação 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Fundamentos teóricos da interpretação teatral, de Stanislavski às 
expressões performativas contemporâneas. 
 

1, 2 e 3 

2. Exercício de técnicas relacionadas à função do ator na concepção da 
personagem e na elaboração de cena teatral. 
 

2, 3 e 4 

3. Leitura e análise de obras da dramaturgia. 1, 2 e 3 

4. A Composição de um personagem 1, 2, 3 e 4 
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METODOLOGIA: A metodologia das aulas se desenvolve através de três eixos: pesquisa, debate e a 
produção individual e coletiva de conhecimentos. 
Para assegurar esta metodologia estão previstos os seguintes procedimentos: 
• Aula expositiva dialogada  
• Leitura crítica de textos dramáticos 
• Prática de procedimentos de leitura interpretativa.  
• Prática de técnicas de composição de personagem 
• Criação e Ensaio de personagens a partir de textos dramáticos, roteiros ou temas 
• Sistematização individual e coletiva dos conhecimentos. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  A fim de acompanhar o grau de desenvolvimento das 
competências desejadas, a avaliação será processual, levando em considerando as participações, 
produções e apropriações de conhecimento dos estudantes em sala de aula.  
Serão feitas duas avaliações formais:. 
1. Uma prova escrita baseada nos seguintes indicadores: domínio dos conteúdos, abrangência e 
fluência na produção escrita e análise crítica.  
2. Apresentação de trabalho prático que ocorrerá ao final do semestre. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CHEKHOV, Michael Para o Ator: São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010. 
KUSNET, Eugênio. Ator e Método: São Paulo-Rio de Janeiro, Editora Hucitec Instituto brasileiro de 
arte e cultura,1992 
STANISLAVSKI, Constatin: A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AZEVEDO, Sônia. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola. A arte secreta do ator – dicionário de antropologia teatral. São 
Paulo: Editora Hucitec – Unicamp,1995 
BONFITTO, Matteo -  O Ator Compositor. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2006. 
BURNIER, Luís O. A arte de ator: da técnica à representação. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2001.  
SPRITZER, Mirna. A Formação do Ator – Um Diálogo de Ações. Porto Alegre: Editora 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Para as aulas teóricas: Multimidia. Para as aulas práticas, sala ampla, sem cadeiras com piso de 
madeira ou linóleo. 

 

4° Período 

NOME DISCIPLINA: Cultura Religiosa 
 
REQUISITOS: Não há 
 
PERÍODO: 4º 
 
EMENTA: O fenômeno religioso e seus fundamentos antropológicos. A abertura ao transcendente e 
a relação com o sagrado, na história, nas diversas culturas, no agir pessoal e sócio-histórico 
considerando o ser humano como protagonista. 
COMPETÊNCIAS:  

1. Compreender que a religiosidade é um dos caminhos de busca da verdade. 
2. Analisar a significação das ações humanas à luz do fenômeno religioso. 
3. Respeitar as diferentes manifestações religiosas, enfatizando o espírito pluralista e o 
questionamento dos preconceitos. 
4. Reconhecer a contribuição das manifestações religiosas na constituição das culturas e 
sociedades. 
5. Identificar nas tradições religiosas os processos de autoconhecimento geradores de emancipação 
e solidariedade humanas. 
6. Reconhecer as características do sagrado e do profano na cultura. 
7. Questionar as manifestações religiosas que alienam e exploram o ser humano. 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 
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Fundamentos Antropológicos do Fenômeno Religioso: o sentido da 
existência; o ser humano enquanto ser de relações consigo, com o outro, 
com o mundo e com o transcendente. 

1, 2, 3, 

Fenômeno religioso e as respostas norteadoras dadas pelas Tradições 
Religiosas: para o sentido da vida; para o sentido das relações; para a 
morte. 

3, 4, 5, 6 e 7 

Fenômeno Religioso na atual crise da modernidade: religião enquanto 
busca do sentido último; a dimensão Social da Religião; religião e 
Ciência; religião e Política; religião e ética. 

4, 5, 6 e 7 

METODOLOGIA:  
Aula expositiva e dialogada.  
Os alunos deverão ler antecipadamente os assuntos apresentados no conteúdo programático para 
discussão em sala, constantes na bibliografia básica e complementar, com o objetivo de aprofundar 
o entendimento do assunto. 
Resolução de casos, exercícios práticos e pesquisas de temas do conteúdo programático, os quais 
poderão ser realizados em sala de aula ou extra-classe, com posterior conferência pelo professor. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação será procedida de forma contínua e cumulativa e o resultado será expresso em forma de 
notas e conceitos atribuídos às diferentes atividades.  
A avaliação da aprendizagem seguirá a Resolução n.º 06/20006 com as alterações introduzidas pela 
Resolução n.º 09/2008 – CONSUN.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ALVES, Rubem. O que é religião? 9. ed. São Paulo: Loyola, 2008. 
BOFF. L. Tempo de Transcendência. O ser humano como um projeto infinito. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2000. 
ROSSI, L. A.; KUZMA, C. Cultura, religião e sociedade: um diálogo entre diferentes saberes. 
Curitiba: Champagnat, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2003.  
GAARDER, Jostein; HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry. O livro das religiões. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 
KÜNG. H. Projeto de Ética Mundial: uma moral ecumênica em vista da sobrevivência humana. 3. 
ed. São Paulo: Paulinas, 2001. 
SCHERER, Burkhard. As grandes religiões: temas centrais comparados. Petrópolis, RJ: Editora 
Vozes, 2005 TERRIN, Aldo N. Introdução ao estudo comparado das religiões. São Paulo: Paulinas, 
2003. 
TERRIN, Aldo N. Introdução ao estudo comparado das religiões. São Paulo: Paulinas, 2003. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Quadro de giz e equipamentos multimídia; 
Acervo bibliográfico; periódicos e revistas;  
Equipamentos de informática; internet. 

 
 
 
 
NOME DISCIPLINA:  Dança I 

REQUISITOS: RP50% 

PERÍODO: 4° 

EMENTA: Introdução aos fundamentos da dança clássica e moderna como treinamento corporal do 
ator. 

COMPETÊNCIAS:   
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1. Compreender conceitos e princípios básicos do Balé e da Dança Moderna. 

2. Reconhecer e identificar as diferenças estéticas e técnicas existentes entre o Balé e a Dança 
Moderna. 

3. Utilizar consciente e voluntariamente princípios técnicos do Balé e da Dança Moderna no processo 
de treinamento corporal do ator 

4. Manter a postura verticalizada, a coordenação e harmonia de movimentos em todas as ações 
cênicas em que essas qualidades forem necessárias. 

5. Cair e recuperar a verticalidade com fluência Ampliar vocabulário motor 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 
 

1. Introdução à técnica do Balé e sua aplicação no treinamento corporal do 
ator.  

1, 2 e 3 

2. O trabalho à barra e no centro; o conceito e a prática do En dehors; 
Postura e Alinhamento (estático e dinâmico). 

1 e 2 

3. Introdução aos fundamentos da Dança Moderna e sua aplicação no 
treinamento do ator.  

1 e 2 

4. Contração/Liberação, Queda/Recuperação. 2, 3,  e 5 

5. O uso da técnica de solo postura e alinhamento (estático e dinâmico).  3, 4 e 5 

6. Rolamentos, giros e saltos (simples e combinados) 3, 4 e 5 

METODOLOGIA: A estrutura das aulas é de natureza teórico-prática. A parte teórica é caracterizada 
pela apresentação de temas e subtemas do conteúdo programático. Esse conteúdo é ilustrado por 
meio da utilização de diferentes recursos instrucionais (retroprojetor, data show, quadro de giz, e 
outros). A parte prática é composta de exercícios técnicos e criativos. Esses exercícios têm como 
finalidade promover o desenvolvimento das competências/habilidades físicas dos aluno, estimulando 
sua imaginação e criatividade, e desenvolvendo sua capacidade de refletir criticamente o próprio 
desempenho, assim como a prática teatral em si. Dessa forma eles permitem a consolidação do 
aprendizado através do entendimento intelectual e corporal do(s) tópico(s) estudado(s), além de 
treinar suas aptidões físicas, habilitando-os para o trabalho cênico. 
Outras Atividades Didáticas previstas para serem utilizados são: Demonstração/Execução, Filme ou 
Vídeo, Debate 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  O processo avaliativo dos alunos é composto de quatro (04) 
quesitos, cada um dos quais correspondendo a um percentual da nota final: 
1. Participação/contribuição em classe...........................................................................30% Avalia a 
ativa participação/contribuição do aluno nas discussões, debates e atividades realizadas em classe, 
demonstrando entendimento teórico e prático de princípios e conceitos e sua utilização tanto no 
contexto geral quanto no contexto específico do teatro. 
2. Diário de Estudo.........................................................................................................20% 
Avalia processo de aprendizagem do aluno através do registro e reflexão sobre o que foi ensinado e 
a maneira como ele entendeu o conteúdo abordado, aplicou esse conteúdo e o resultado obtido. 
3. Atividade Individual...................................................................................................20% Avalia o 
desenvolvimento das aptidões técnico-artística do aluno, assim como a capacidade desse refletir 
criticamente sua prática artística e educacional. 
4. Atividade em Grupo...................................................................................................30% 
Avalia a habilidade do(s) aluno(s) de trabalhar em conjunto, demonstrando capacidade para analisar 
criticamente o próprio desempenho, assim como o dos demais membros do grupo/classe. Essa 
análise crítica será realizada oralmente, mediante reflexão em grupo, ao fim de cada apresentação. 
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Como complementação da atividade cada aluno deverá produzir uma síntese individual dessa 
reflexão, entregando-a por escrito na aula seguinte. O número de tarefas por período de estudo é 
dois (02). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COHEN, D. A Linguagem do Corpo: O que Você Precisa Saber. Petrópolis: Vozes, 2009. 
FERNANDES, C. O Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em 
artes cênicas. 2ª. 
Edição. São Paulo: Annablume, 2006. 
HAAS, A. N. e GARCIA, A. Expressão Corporal: aspectos gerais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
FERRACINI, R. A arte de não interpretar com poesia corpórea do ator. Campinas: Editora Unicamp, 
2003 
GREINER, C. O Corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
HASELBACH, B. Dança, Improvisação e Movimento: Expressão Corporal na Educação Física. Rio de 
Janeiro: Ao 
Livro Técnico, 1988. 
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
PEASE, A. e PEASE, B. Desvendando os segredos da linguagem Corporal. Rio de Janeiro: Sextante, 
2005. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Estúdio/sala equipado com piso apropriado, 
coberto por linóleo, 01 colchonete por aluno, barras fixas e móveis, espelho; equipamento multimídia; 
lousa; computador com conexão à internet. 
 

NOME DISCIPLINA: Canto I 

REQUISITOS: RP50% 

PERÍODO: 4º 

EMENTA: Aspectos fisiológicos da fonação para o canto. Afinação e entoação de intervalos simples e 
compostos. Uso de técnicas de respiração, apoio e projeção vocal. Vocalizes.  

COMPETÊNCIAS:  

1. Utilizar a voz corretamente: respiração, apoio, emissão e projeção vocal 

2. Cantar melodias corretamente entoando os intervalos à contento. 

3. Executar vocalizes em exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

Fisiologia e técnica vocal. 1 

Intervalos musicais. 1, 2 

Interpretação. 1, 2, 3 
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METODOLOGIA: Aulas expositivas, dialogadas; 
Exercícios práticos de técnica vocal para o uso da voz cantada; 
Apreciação e análise de cantores profissionais; 
Práticas coletivas de canto;  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: Provas práticas de canto; auto-avaliação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BAÊ, Tutti. Canto: uma consciência melódica: treinamento dos intervalos através dos vocalizes. São 
Paulo: Irmãos Vitale, 2003.  
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.  
LEITE, M. Método de Canto Popular Brasileiro para Vozes Médio- Agudas. Rio de Janeiro: Lumiar, 
2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PACHECO, Claudia; BAÊ, Tutti. Canto: equilíbrio entre corpo e som: princípios da fisiologia vocal. 
São Paulo: Irmãos Vitale, c2006.  
GAYOTTO, L. Voz -partitura da Ação; 2 ed. São Paulo: Plexus Editora, 2002. 
BELAU, M.; REHDER, M. I. Higiene Vocal para o Canto Coral. Rio de Janeiro. Revinter, 1997. 
BOONE, D. R.; MC FARLANE, S. C., A Voz e a Terapia Vocal. P. Alegre; Artes Médicas, 1994. 
COSTA, H. O.; ANDRADA E SILVA, M. A. de. Voz cantada: evolução, avaliação e terapia 
fonoaudiológica. São Paulo:Lovise, 1998. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Sala ampla, teclado ou piano, cadeiras soltas, 
sistema de sonorização para amplificação da voz. 

 
NOME DISCIPLINA:  Interpretação: Práticas da Ação Cênica 

REQUISITOS: RP50% 

PERÍODO: 4º  

EMENTA: Aplicação dos conceitos relacionados à interpretação teatral, suas especificidades e 
desdobramentos. Aprimoramento das técnicas de construção da personagem a partir do texto 
dramático, ou de idéias elaboradas a partir da incorporação de conceitos de outras áreas. 
 
COMPETÊNCIAS:   
 
1. Conhecer códigos e convenções da linguagem cênica na perspectiva teórica, técnica e prática. 

2. Conhecer as técnicas de voz, corpo, memória, sensibilidade, reflexão aplicados à dramaturgia e 
demais formas de fabulação. 

3. Sistematizar os conhecimentos teóricos, técnicos e práticos da linguagem teatral a fim de 
interpretar/compor personagens e cenas. 

4. Dominar códigos, técnicas e convenções próprios da linguagem cênica visando a interpretação 
teatral e demais formas de fabulação e encenação. 
 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 
1. Fundamentos da interpretação teatral, de Stanislavski às expressões 
performativas contemporâneas. 

1, 2 e 3 
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2. Exercício de técnicas relacionadas à função do ator na concepção da 
personagem e na elaboração de cena teatral 

2, 3 e 4 

3. Leitura e análise de obras da dramaturgia. 1, 2 e 3 

4. A Composição de um personagem 1, 2, 3 e 4 

METODOLOGIA:  
A metodologia das aulas se desenvolve através de três eixos: pesquisa, debate e a produção 

individual e coletiva de conhecimentos. 
Para assegurar esta metodologia estão previstos os seguintes procedimentos: 

• Aula expositiva dialogada  
• Leitura crítica de textos dramáticos 
• Prática de procedimentos de leitura interpretativa.  
• Prática de técnicas de composição de personagem 
• Criação e Ensaio de personagens a partir de textos dramáticos, roteiros ou temas 

Sistematização individual e coletiva dos conhecimentos. 
 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
A fim de acompanhar o grau de desenvolvimento das competências desejadas, a avaliação será 
processual, levando em considerando as participações, produções e apropriações de conhecimento 
dos estudantes em sala de aula. Serão feitas duas avaliações formais:. 
1. Uma prova escrita baseada nos seguintes indicadores: domínio dos conteúdos, abrangência e 
fluência na produção escrita e análise crítica.  
2. Apresentação de trabalho prático que ocorrerá ao final do semestre.   
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHEKHOV, Michael Para o Ator: São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010. 
KUSNET, Eugênio. Ator e Método: São Paulo-Rio de Janeiro, Editora Hucitec Instituto brasileiro de 
arte e cultura,1992 

STANISLAVSKI, Constatin: A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

AZEVEDO, Sônia. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola. A arte secreta do ator – dicionário de antropologia teatral. 
São Paulo: Editora Hucitec – Unicamp,1995 
BONFITTO, Matteo -  O Ator Compositor. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2006. 
BURNIER, Luís O. A arte de ator: da técnica à representação. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2001.  
SPRITZER, Mirna. A Formação do Ator – Um Diálogo de Ações. Porto Alegre: Editora 

 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Para as aulas teóricas: Multimidia.  

Obras da dramaturgia nacional e internacional selecionadas no período em conformidade com as 
necessidades e possibilidades da turma. 
Para as aulas práticas, sala ampla, sem cadeiras com piso de madeira ou linóleo. 

 Para a prova pública, espaço cênico como teatro, estúdio, auditório. 
 
NOME DISCIPLINA:  Psicologia 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 4° 

EMENTA: 
Psicologia, histórico, conceitos chaves, campo de conhecimento e profissão. Pensamento, sensação, 
percepção, aprendizagem, cognição e processos básicos; 
Personalidade; Introdução a Psicopatologia e Criatividade.  
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COMPETÊNCIAS:   
1. Conhecer o campo de estudos da Psicologia.  
2. Conceituar os processos psicológicos básicos.  
3. Analisar os diferentes conceitos de Personalidade.  
4. Reconhecer as estratégias de criatividade.  
5. Identificar as interfaces entre Psicologia e Teatro. 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 
Psicologia: Ciência e Profissão; 1 

Psicologia do Desenvolvimento (fases do desenvolvimento humano).            2 

Processos básicos: pensamento, linguagem, aprendizagem, sensação, 

percepção , memória, cognição. 

2 

Teorias de Personalidade: Psicanálise, Behaviorismo e Humanismo. 3 

Introdução à Psicopatologia: transtornos mentais e loucura. 2 

Criatividade. 4 

Psicologia e teatro. 5 

METODOLOGIA:  
Aulas expositivas dialogadas; seminários, pesquisas bibliográficas, dinâmicas de grupo, análise e 
discussão de filmes. Discussão em pequenos grupos, elaboração de papers. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
Avaliação contínua e formativa, participação em aulas e em trabalhos solicitados, provas bimestrais e 
entrega de pesquisas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GLEITMAN, H.; REISBERG, D. e GROSS, J. Psicologia. 7ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
SKINNER, B.F. Ciência e comportamento Humano. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
VIRGOLIM, A. M. R. (org). Talento Criativo: Expressão em múltiplos contextos. Brasilia. Editora da 
UnB, 2007. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BANDURA, A.; AZZI, R. G. e POLYDORO, S. et col. Teoria Social Cognitiva: Cobceitos básicos. 
Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 
CSIKSZENTMIHALYI, M. Fluir. Lisboa: Relógio d`água Editores, 2002. 
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal. (17ª. ed.) Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 
ROCHA, T. G. e KASTRUP, V. A partilha do sensível na comunidade: Interseções entre Psicologia e 
Teatro. Estudos 
de Psicologia, 13 (2) 97-105, 2008. 
SNYDER, C. R. Psicologia Positiva: Uma abordagem científica e prática das qualidades humanas. 
Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Quadro de giz e multimídia. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  História do Teatro Brasileiro II 
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REQUISITOS: 20RE 

PERÍODO: 4º  

EMENTA: História do Teatro Brasileiro de 1950 até 2000.  Estética do Teatro Brasileiro moderno e 
contemporâneo. 

COMPETÊNCIAS:   
 
1. Compreender as estéticas teatrais de 1950 até os dias atuais. 

2. Aplicar conhecimentos do Teatro no Brasil na análise, interpretação e reinterpretação do acervo 
cultural brasileiro. 
 
3. Mobilizar informações, dados e conhecimentos de história do Teatro no Brasil para a produção de 
novos artefatos e textos que enriqueçam o acervo nesta área. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Conhecimentos teóricos sobre teatro brasileiro de 1950 até os dias 
atuais. 1 

2. As estéticas teatrais do Brasil e seus contextos históricos, culturais e 
sociais. 
 

1 

3. O modernismo no Teatro Brasileiro. 
1,2,3 

4. O teatro brasileiro e os movimentos políticos, sociais e culturais dos 
anos 1960 a 1980. 1,2,3 

 5. A mulher no teatro brasileiro. 
1 

6.  Reflexões sobre a prática cênica e os diversos movimentos artísticos 
contemporâneos. 
 

1,2 

7.Teatro brasileiro contemporâneo. 
1,2,3 

METODOLOGIA:  
A metodologia das aulas está baseada em três linhas fundamentais: a pesquisa, o debate e a 
produção individual e coletiva de conhecimentos. Para assegurar esta metodologia destacamos os 
seguintes procedimentos: 
- Exposição dos aspectos essenciais do conteúdo em evidência 
- Seminários, fóruns, mesas, cinefóruns, vídeofóruns para  apresentação das pesquisas realizadas e 
promoção do debate 
- Análise e interpretação de peças teatrais selecionadas.  
- Sistematização coletiva dos principais temas que se destacaram nas aulas e nas apresentações 
dos fóruns. 
- Sistematização individual dos conhecimentos 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação será processual, considerando todas as participações, produções e sistematizações dos 
estudanstes realizadas na sala de aula, nas aulas de campo(se houver) e nos seminários. Serão 
realizadas provas escritas baseada nos seguintes critérios: domínio dos conteúdos, abrangência e 
fluência na produção  escrita e análise crítica.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ANDRADE, A. L. V. de; CARVALHO, A. M. de B. A mulher e o teatro brasileiro do século XX. São 
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Paulo: Hucitec, 2008. 
PRADO, Décio de Almeida. O teatro brasileiro moderno. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. 
MAGALDI, S. Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. 1. ed. São Paulo: Global, 2004. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
MAGALDI, S. Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. 1. ed. São Paulo: Global, 2004. 
MAGALDI, S. Teatro da ruptura: Oswald de Andrade. 1. ed. São Paulo: Global, 2004. 
OLIVEIRA, P. R. C. de. Aspectos do teatro brasileiro. Curitiba: Juruá, 1999.  
GUIMARÃES, C. Antunes Filho: um renovador do teatro brasileiro. Campinas: Ed. da UNICAMP, 
1998. 
GUARNIERI, G. Eles não usam black-tie. 23. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: 
Multimídia 

 
NOME DISCIPLINA: Prática Pedagógica aplicada ao Teatro 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 4º. 

EMENTA: Educação.  Didática e Educação. Planejamento. Temas contemporâneos. 

COMPETÊNCIAS:   

1. Reconhecer a relação interdisciplinar entre o Teatro e a Educação.   

2. Desenvolver habilidades de relação interpessoal a partir do estudo de temas como liderança, 
empreendedorismo, comunicação assertiva.  
 
3. Elaborar um planejamento de uma proposta de trabalho – Projeto. 

4. Articular as questões contemporâneas com o Teatro. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Educação.   1 

2. Reflexão sobre a Didática e Educação. 
 

1 

3. Liderança, empreendedorismo, comunicação assertiva.  2 

4. Planejamento. 3 

5. Temas contemporâneos em Didática – Educação Ambiental, 
Afrodescendência, Multiculturalismo, Gênero, Inclusão, entre outros.  
 

4 

METODOLOGIA: Aulas expositivas dialogadas, seminários, debates, pesquisas, utilização de 
recursos multimídias. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  Provas e trabalhos individuais e em equipe. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BEHRENS, Marilda Aparecida. O Paradigma Emergente e a Prática Pedagógica. Petrópolis: 
Vozes, 2005.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, Coleção Primeiros 
Passos, 28o ed., 1993. 
LIBANEO, J.C. Didática. São Paulo: Ed. Cortez, 1994.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
ANDRÉ, M. Pedagogia das diferenças na sala de aula. Campinas, SP: Papirus, 2002. 
BERHERENS, M. Paradigma da Complexidade. Rio de Janeiro:Vozes, 2008. 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 35. Ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2007.  
GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. 7 ed. São Paulo: Loyola, 1993. 
MORIN, E. Sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2011. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Quadro, giz, multimídia. 

 
5° Período 

NOME DISCIPLINA: Canto II 

REQUISITOS:  RE26 

PERÍODO: 5º 

EMENTA: Exercícios de técnica vocal.  Interpretação de canções a capella e ao microfone. 

COMPETÊNCIAS:  

1. Utilizar a voz corretamente: emissão e projeção.  vocalizes em exercícios de aquecimento e 
desaquecimento vocal. 

2. Cantar melodias corretamente entoando os intervalos à contento. 

3. Interpretar canções. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

Técnica vocal para manutenção da voz. 1 

Entoação de intervalos. 1, 2 

Interpretação de canções. 1, 2, 3 

METODOLOGIA:  
Práticas coletivas de canto; ensaios individuais; 
A interpretação de canções; 
Apresentação pública. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
 Provas práticas de canto individual; apresentação pública.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BAÊ, Tutti. Canto: uma consciência melódica: treinamento dos intervalos através dos vocalizes. São 
Paulo: Irmãos Vitale, 2003.  
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.  
LEITE, M. Método de Canto Popular Brasileiro para Vozes Médio- Agudas. Rio de Janeiro: Lumiar, 
2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BELAU, M.; REHDER, M. I. Higiene Vocal para o Canto Coral. Rio de Janeiro. Revinter, 1997. 
BOONE, D. R.; MC FARLANE, S. C., A Voz e a Terapia Vocal. P. Alegre; Artes Médicas, 1994. 
COSTA, H. O.; ANDRADA E SILVA, M. A. de. Voz cantada: evolução, avaliação e terapia 
fonoaudiológica. São Paulo: 
Lovise, 1998.  
GAYOTTO, L. Voz -partitura da Ação; 2 ed. São Paulo: Plexus Editora, 2002. QUINTEIRO, E. A. 
Estética da voz. São Paulo: Summus Editorial, 1989.  
PACHECO, Claudia; BAÊ, Tutti. Canto: equilíbrio entre corpo e som: princípios da fisiologia vocal. São 
Paulo: Irmãos Vitale, c2006.  

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Sala ampla, teclado ou piano, cadeiras soltas. 
sistema de sonorização para amplificação da voz. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  Dança II 

REQUISITOS: RE25 

PERÍODO: 5° 

EMENTA: Fundamentos de dança aplicados ao teatro III: aplicação da dança no processo de 
construção do corpo cênico do personagem.  

COMPETÊNCIAS:   

1. Utilizar conceitos e princípios de dança e da técnica de improvisação solo na construção e 
apresentação de partituras corporais. 

2. Utilizar a improvisação de contato para ampliar o vocabulário motor, desenvolver a fluência de 
movimento, a criatividade e a expressividade na cena teatral. 
 
3. Relacionar o movimento com o som, a voz e a palavra, de forma criativa e tecnicamente certa. 

4. Identificar os elementos de Linguagem Corporal e analisar suas relações.  

5. Elaborar a construção de personagens a partir da perspectiva corporal.  

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Aplicação da dança no processo de construção do corpo cênico do 
personagem através dos fundamentos técnicos da improvisação solo e de 
contato.  

1, 2, 3, 4 e 5 

2. Relação Expressiva: Movimento e Som, Movimento e Voz, Movimento e 
Palavra. 

3 

3. Introdução à construção e estruturação de partituras corporais.    
A Improvisação solo e de contato como elemento de estruturação da 

1, 2,, 3, 4 e 5 
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partitura corporal.  

4. Análise da relação entre Gesto e Postura na construção do personagem. 4 

5. A construção do personagem a partir da perspectiva corporal e das 
ações  físicas (uma alternativa ao psicologismo de  Stanislavski).  

4 e 5 

METODOLOGIA: A estrutura das aulas é de natureza teórico-prática. A parte teórica é caracterizada 
pela apresentação de temas e subtemas do conteúdo programático. Esse conteúdo é ilustrado por 
meio da utilização de diferentes recursos instrucionais (retroprojetor, data show, quadro de giz, e 
outros). A parte prática é composta de exercícios técnicos e criativos. Esses exercícios têm como 
finalidade promover o desenvolvimento das competências/habilidades físicas dos aluno, estimulando 
sua imaginação e criatividade, e desenvolvendo sua capacidade de refletir criticamente o próprio 
desempenho, assim como a prática teatral em si. Dessa forma eles permitem a consolidação do 
aprendizado através do entendimento intelectual e corporal do(s) tópico(s) estudado(s), além de 
treinar suas aptidões físicas, habilitando-os para o trabalho cênico. 
Outras Atividades Didáticas previstas para serem utilizadas são: Demonstração/Execução, Filme ou 
Vídeo, Debate. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  O processo avaliativo dos alunos é composto de quatro (04) 
quesitos, cada um dos quais correspondendo a um percentual da nota final: 
1. Participação/contribuição em classe...........................................................................30% Avalia a 
ativa participação/contribuição do aluno nas discussões, debates e atividades realizadas em classe, 
demonstrando entendimento teórico e prático de princípios e conceitos e sua utilização tanto no 
contexto geral quanto no contexto específico do teatro. 
2. Diário de Estudo.........................................................................................................20% 
Avalia processo de aprendizagem do aluno através do registro e reflexão sobre o que foi ensinado e 
a maneira como ele entendeu o conteúdo abordado, aplicou esse conteúdo e o resultado obtido. 
3. Atividade Individual...................................................................................................20% Avalia o 
desenvolvimento das aptidões técnico-artística do aluno, assim como a capacidade desse refletir 
criticamente sua prática artística e educacional. 
4. Atividade em Grupo...................................................................................................30% 
Avalia a habilidade do(s) aluno(s) de trabalhar em conjunto, demonstrando capacidade para analisar 
criticamente o próprio desempenho, assim como o dos demais membros do grupo/classe. Essa 
análise crítica será realizada oralmente, mediante reflexão em grupo, ao fim de cada apresentação. 
Como complementação da atividade cada aluno deverá produzir uma síntese individual dessa 
reflexão, entregando-a por escrito na aula seguinte. O número de tarefas por período de estudo é 
dois (02). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
COHEN, D. A Linguagem do Corpo: O que Você Precisa Saber. Petrópolis: Vozes, 2009. 
FERNANDES, C. O Corpo em Movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em 
artes cênicas. 2ª.Edição. São Paulo: Annablume, 2006. 
HAAS, A. N. e GARCIA, A. Expressão Corporal: aspectos gerais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
FERRACINI, R. A arte de não interpretar com poesia corpórea do ator. Campinas: Editora Unicamp, 
2003 
GREINER, C. O Corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005. 
HASELBACH, B. Dança, Improvisação e Movimento: Expressão Corporal na Educação Física. Rio de 
Janeiro: Ao Livro Técnico, 1988. 
LABAN, R. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
PEASE, A. e PEASE, B. Desvendando os segredos da linguagem Corporal. Rio de Janeiro: Sextante, 
2005. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Estúdio/sala equipado com piso apropriado, 
coberto por linóleo, 01 colchonete por aluno, barras fixas e móveis, espelho; equipamento multimídia; 
lousa; computador com conexão à internet. 
NOME DISCIPLINA: Interpretação: Poéticas Cênicas I 
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REQUISITOS: RE27 

PERÍODO: 5º 

EMENTA:  
Poética e Diversidade. Estudo e desenvolvimento dos processos de construção e exercício da cena e 
contracena a partir do cruzamento de metodologias e práticas interpretativas. 
COMPETÊNCIAS: 
1. Abordar na teoria e na prática a construção de cenas por meio de linguagens. 

2. Produzir um projeto de interpretação teatral, de maneira colaborativa. 

3. Discutir de forma teórica e prática suas escolhas de interpretação. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Criação de partituras cênicas, a partir das experiências e vontades 
pessoais. 

1, 2 

2. Exercício criativo e autoral, através dos procedimentos das diferentes 
linguagens artísticas. 

1, 2, 3. 

4. Estímulo a diferentes processos de expressão e percepção estética e 
ética. 

1, 3. 

5. Vivencias em processo criativo/ perceptivo de montagem de espetáculo 
onde o ator possa experimentar o processo colaborativo de criação. 

1, 2, 3. 

- METODOLOGIA: 
Serão realizados os seguintes procedimentos didáticos: 
- atividades focadas em práticas teatrais, na qual se procurará auxiliar nas construções cênicas 

dos alunos. 
- Momentos destinados a discussões expositivo-dialogadas, mediadas pelo professor, sobre temas 

relacionados às escolhas de interpretação. 
- Orientações individuais e em grupo destinadas a definição do projeto de interpretação. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
- Participação nas atividades práticas, demostrando os atributos éticos necessários para um ator. 
- Participação nas discussões em sala de aula, mediada pelo professor. 
- Realização de leituras, individuais ou em grupo, em sala de aula ou em casa. 
- Desenvolvimento de projeto de interpretação. 
- Criação de pequenas cenas, com base no projeto de interpretação, que caracterizem as escolhas 

estéticas e éticas de interpretação escolhida. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ASLAN, Odette. O ator no século XX. São Paulo: Perspectiva, 1994. 
BONFITTO, M. O ator Compositor: as ações físicas como eixo. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
BURNIER, Luís Otávio. A Arte de Ator: da técnica à representação. Campinas – SP: Editora da 
Unicamp, 2001.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BARBA, Eugenio. A arte secreta do ator. São Paulo: Hucitec, 1995. 
BROOK, P. O ponto de mudança. RJ: Civ. Bras., 1994. 
FERNANDES, Silvia & MEICHES, Mauro. Sobre o trabalho do ator. SP: Perspectiva, 1987.  
MARTINS, Marcos Bulhões. Encenação em Jogo. São Paulo, Hucitec, 2005. 
ROUBINE, J.J. A Arte do Ator. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Sala de aula adequada para realização de atividades físicas. 
- Bastões, bolas, cordas.  
- Notebook e projetor. 
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NOME DISCIPLINA:  Cenografia 

REQUISITOS: RP50% 

PERÍODO: 5° 

EMENTA: Estudo do espaço cênico e teatral. História da cenografia. Percepção da forma e noções 
de perspectiva. Investigação dos recursos cenográficos. Elaboração de projetos cenográficos. 

COMPETÊNCIAS:   
1. O estudante deverá saber produzir conhecimento no universo da cenografia.  
2. Conhecer os componentes dos espaços cênicos. 
3. Saber aplicar os fundamentos da cenografia. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

Introdução à cenografia 1 

Espaço cênico: conceitos, componentes e taxonomia 2 

Fundamentos da cenografia 1, 2 

Composição e percepção da forma direcionada à cenografia 2 

Noções de perspectiva 2 

Produção de projetos cenográficos. 3 

METODOLOGIA:  
Procedimentos do professor: 
Exposição oral por meio de maiêutica com apoio didático ocasional. Discussão sobre o teor de textos 
da Bibliografia recomendada e de textos fornecidos pelo professor. Orientação para elaboração de 
trabalhos acadêmicos 
Atividades dos estudantes: 
Participação ativa nas aulas. Apresentação de pesquisa bibliográfica, de campo e experimental. 
Leitura crítica e reflexiva de apresentações teatrais com ênfase na cenografia. Realização de 
trabalho prático de cenografia. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
Serão realizadas, no mínimo, duas avaliações durante o semestre: prova escrita e realização de 
trabalho acadêmico desenvolvido de forma individual e/ou em grupos segundo o ranking efetuado na 
primeira avaliação. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
RATTO, G. Antitratado de cenografia: variações sobre o mesmo tema. São Paulo: Ed. SENAC, 1999. 
DEL NERO, C. Máquina para os deuses: anotações de um cenógrafo e o discurso da cenografia. 
São Paulo: SENAC São Paulo, 2009. 
MANTOVANI, A. Cenografia. São Paulo: Ática, 1989 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PEDROSA, I. Da cor à cor inexistente. 10. ed. Rio de Janeiro: SENAC, 2009. 
BARROS, L. R . M. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus e a teoria de Goethe. 3. 
ed., rev. São Paulo: SENAC São Paulo, 2009. 
ARNHEIN, R. Arte e percepção visual: Uma psicologia da visão criadora. São Paulo: EDUSP, 1998. 
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BACHELARD, G. A poética do espaço. Rio de janeiro: Livraria Eldorado, 1986. 
LANGER, S. K. K. Sentimento e forma: um teoria da arte desenvolvida a partir de filosofia em nova 
chave. 1 ed. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Quadro de giz, multimídia, carteiras para desenho. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  Figurino 
 

REQUISITOS: RP50% 

PERÍODO: 5º. 

EMENTA:  
Estudo da história do vestuário como forma de entender a evolução de um povo no período Clássico 
ao Moderno. Conhecimento de técnicas para a criação de indumentárias. 
COMPETÊNCIAS:   

1. Compreender, de forma abrangente, a colaboração do figurino na criação de um espetáculo 
teatral.  

2. Compreender o figurino teatral como obra artística e como forma de transmitir linguagem 
significante.  

3. Estudar e analisar criticamente a evolução da indumentária, no período compreendido entre o Pré-
clássico e a Idade Moderna.   

4. Reconhecer no processo histórico a continuidade na qual passado e presente ligam-se entre si; 
construir conhecimentos necessários para análise, interpretação e interferência no contexto atual.  

5.Identificar as bases conceituais e históricas da Indumentária como instrumento para a elaboração 
de figurinos teatrais.  

6. Caracterizar as principais fases metodológicas para design de figurino.  

7. Desenvolver metodologia de pesquisa e poder de síntese através de apresentação de trabalhos. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. A indumentária e a moda. 4, 5 

2. O figurino e o teatro. 
 

1, 2, 5, 6, 7 

3. Semiologia teatral 
 

1, 2, 4 

4. História da indumentária 
 

3, 4, 5, 7 

METODOLOGIA:  
Aulas expositivas e dialogadas. 
Debates abertos ou em grupos a partir de questionamentos e analise de imagens ou objetos.  
Exercícios de desenvolvimento de projetos. 
Exercícios de apresentação de projetos. 
Trabalhos práticos escritos individuais de avaliação de figurino ou de fundamentação de projeto. 
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
Trabalho escrito individual (peso 4). 
Apresentação de projeto (peso 4). 
Participação ativa em aula (peso 2). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
KÖHLER, K. História do vestuário. 3. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
VIANA, F. O figurino teatral e as renovações do século XX. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 
2010. 
LAVER, J; PROBERT, C. A roupa e a moda: uma história concisa. [1. ed.]. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1989. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
CRANE, D. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. 2. ed. São Paulo: 
SENAC São Paulo,2009. 
BORTOLLETO, Y. A costura na medida certa. 2. ed. São Paulo: [s.n.], 2003 
O'HARA, G. Enciclopédia da moda: de 1840 à década de 90. [1. ed.]. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007. 
LEVENTON, M. História ilustrada do vestuário: um estudo da indumentária, do Egito antigo ao final 
do século XIX. SãoPaulo: PubliFolha, 2009. 
CIDREIRA, R. P. Os sentidos da moda: (vestuário, comunicação e cultura). 2. ed. São Paulo: 
Annablume, 2007. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Projetor e tela conectados a computador. 

 
NOME DISCIPLINA: Sonoplastia 

REQUISITOS: RP50% 

PERÍODO: 5º  

EMENTA: Aspectos teóricos e técnicos da sonoplastia no teatro. Sincronismo imagem-ruído-fala-
música. Funções da música no acompanhamento do espetáculo cênico. Aplicabilidade de cores 
sonoras que caracterizam e ressaltam o "som da cena". 
COMPETÊNCIAS: 

1. Identificação da função sonoro-musical na encenação e da sua integração com os demais 
elementos cênicos; 
 
2. Entendimento dos aspectos característicos dos diferentes tipos de sons e músicas e suas próprias 
diversidades; 
 
3. Compreensão das diferentes finalidades e etapas de um projeto de criação, produção e execução 
de sonoplastia e a importância desses recursos na criação teatral; 
 
4. Experimentação dos processos de confecção e utilização de instrumentos-adereços; 

5. Capacitação para a criação, produção, montagem e execução de sonoplastias e utilizações de 
instrumentos-adereços para diferentes estéticas e linguagens teatrais. 

 
TEMAS DE ESTUDO: COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 

1. A Sonoplastia e seus componentes técnicos 2, 3 
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2. A Sonoplastia aplicada à cena 
 

1, 2, 5 

3. Produção de efeitos acústicos 
 

4, 5 

METODOLOGIA:  
Procedimentos do professor: 
- Exposição oral e problematização dos temas; 
- Orientação para pesquisa bibliográfica e desenvolvimento de projetos práticos; 
- Exibição de materiais e cases; 
- Mediação de seminários e debates; 
- Coordenação de dinâmicas, composições e produções.  
Atividades do aluno (trabalhos individuais e em grupo): 
Leitura e discussão de textos; participação em debates e discussões críticas e reflexivas sobre 
bibliografia proposta, textos e materiais audiovisuais apresentados ao grupo; elaboração de 
pesquisas e análises; produção de sonoplastias e instrumentos-adereços para cenas específicas. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
Pelo processo de trabalho ao longo do semestre, incluindo: participação em atividades em classe e 
extraclasse; pesquisas sobre a importância da sonoridade no teatro, o papel da música, dos ruídos e 
ambiências sonoras em cena; debates; seminários; exercícios de análise e produção sonoro-musical 
para teatro. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
JOURDAIN, Robert. Música, cérebro e êxtase: como a música captura nossa imaginação. 2ed. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2003. 
RODRIGUEZ, Angel. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São Paulo: Senac, 2006. 
PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos: teatro, dança, dança-teatro, cinema. 2ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
CAMARGO, Gilberto Gil. A sonoplastia no teatro. Rio de Janeiro: INACEN, 1986. 
CAZNOK, Yara B. Música: entre o audível e o visível. 2ed. São Paulo: UNESP/Funarte, 2008. 
FONSECA, Nuno. Introdução à engenharia de som. 4ed. Lisboa: Lidel, 2007. 
GONÇALVES DE SOUZA, Luiz Otavio Carvalho. Aspectos da sonoplastia no teatro. ouvirOUver, v.1. 
Uberlândia: EDUFU, 2005. 
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. 2ed. Rio de Janeiro : Zahar, 1998. 
TRAGTENBERG, Lívio. Musica de cena: dramaturgia sonora. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Quadro de giz, giz, datashow; acervo de vídeos 
e produções sonoras; materiais para sonoplastia (instrumentos, recicláveis e quinquilharias sonoras); 
estúdio de áudio, equipamentos e softwares de gravação/edição de som.  

 
6° Período 
NOME DISCIPLINA:  Interpretação para TV e Cinema 

REQUISITOS: RP60% 

PERÍODO: 6º. 

EMENTA: Teorias da Interpretação, preparação vocal e corporal e sua relação com a câmera. 
Utilização de técnicas de interpretação para TV e Cinema. 

COMPETÊNCIAS:   

1. Conhecer códigos e convenções da interpretação para Tv e Cinema na perspectiva teórica, técnica 
e prática. 

2. Conhecer as técnicas de voz, corpo, planos e enquadramento aplicados à linguagem de TV e 
Cinema 
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3. Sistematizar os conhecimentos teóricos, técnicos e práticos da linguagem de interpretação para 
câmera 

4. Dominar códigos, técnicas e convenções próprios da linguagem de Tv e Cinema visando a 
interpretação. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Fundamentos da interpretação teatral, de Stanislavski às expressões 
performativas contemporâneas. 

1, 2 e 3 

2. Exercício de técnicas relacionadas à função do ator na concepção da 
personagem e na elaboração de cena para Tv e Cinema 

2, 3 e 4 

3. Leitura e análise de obras da tele-dramaturgia. 1, 2 e 3 

4. A Composição de um personagem para TV e Cinema 1, 2, 3 e 4 

METODOLOGIA:  
Aulas teóricas e práticas de experienciação do processo de relação com as diferentes câmeras e 
linguagens de vídeo. Supervisão e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos alunos. 
Reflexão sobre as atividades desenvolvidas nas aulas práticas, seus objetivos e resultados, através 
de aulas dialogadas, debates abertos ou em grupos. Orientação aos questionamentos levantados 
pelos alunos sobre as práticas experienciadas. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
A fim de acompanhar o grau de desenvolvimento das competências desejadas, a avaliação será 
processual, levando em considerando as participações, produções e apropriações de conhecimento 
dos estudantes em sala de aula. Serão feitas duas avaliações formais:. 
1. Uma prova escrita baseada nos seguintes indicadores: domínio dos conteúdos, abrangência e 
fluência na produção escrita e análise crítica.  
2. Apresentação das cenas gravadas em trabalho prático que ocorrerá ao final do semestre. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
HINDAM, James. TV acting: a manual for camera performance, New York: Hastings, 1992. 
RECTOR, Mônica e TRINTA, Aluísio. A Comunicação do Corpo, São Paulo: Ática, 1990. 
BARR, Tony. Acting for the camera, Harper perennial, 1999. (exercícios traduzidos) 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
ASLAM, Odette. O ator no séc. XX, São Paulo: Perspectiva, 1994. 
ADLER, Stella. Ibsen, Strindberg e Tchekhov. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
 ROUBINE, Jean-Jacques. A arte do ator, Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 
STANISLAVSKY, Constantin. A Preparação do ator, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
STRASBERG, Lee. Um sonho de paixão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1990.      
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Estúdio. Câmeras. Ilhas de Edição. Sala de 
Projeção e Multimidia. 

 
NOME DISCIPLINA: Crítica Teatral  

REQUISITOS: RP50% 

PERÍODO: 6º 

EMENTA: Introdução aos estudos da Crítica Teatral. Princípios básicos da metodologia da análise 
crítica. História da crítica. Reconhecimento da crítica como pensamento filosófico. Estudo sistemático 
da crítica teatral. Os principais críticos estrangeiros. Os principais críticos nacionais. Aquisição de 
instrumentos para análise de espetáculos e produção de críticas. 
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COMPETÊNCIAS:   

1. Leitura e análise de críticas teatrais. 

2. Produção de críticas teatrais. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Introdução aos estudos da Crítica Teatral. 1 

2. Conceitos da análise crítica. 1 

3. História da Crítica Teatral. 1 

4. Principais críticos e seus estilos. Análise de espetáculo. 1 

 5. Produção de crítica teatral: jornalística e ensaística.  2 

METODOLOGIA:  
Aulas dialogadas. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
Produção de críticas teatrais jornalísticas e ensaísticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
PAVIS, Patrice. Análise dos espetáculos. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
RICHARDS, I. A. Princípios da crítica literária. Porto Alegre: Ed. Globo, Ed. da Universidade de 
S.Paulo, 1967. 
WELLEk, René. Conceitos de crítica. São Paulo: Ed. Cultrix,s/d. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
ROUBINE, J.J. A linguagem da encenação teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998. 
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
(Coleção Leitura e Crítica). 
STAM, R. Bakhtin. Da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Ática, 1992. 
WELLEK. História da crítica moderna. São Paulo: Editora da USP, 1967. (5 vol.). 
WOODFORD, Susan. A arte de ver a arte. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Multimídia, quadro-de-giz. 

 

NOME DISCIPLINA: Interpretação: Poéticas Cênicas II 

REQUISITOS: RE35 

PERÍODO: 6º 
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EMENTA:  
Poética e Diversidade. Estudo e desenvolvimento dos processos de construção e exercício da cena e 
contracena a partir do cruzamento de metodologias e práticas interpretativas. 
COMPETÊNCIAS: 
 
1. Abordar na teoria e na prática as referências contemporâneas das ações físicas nas principais 

pesquisas estéticas e pedagógicas. 

2. Desenvolver cenas teatrais individuais e em grupo. 
 

3. Discutir de forma teórica e prática suas escolhas de interpretação. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Realização de exercício e cenas por meio técnicas de ação física: Brook, 
Grotovski, Kantor, Barba, Wilson, Bauch, entre outros. 

1, 2, 3 

2. Conexões entre o corpo expressivo, o movimento corporal e a expressão 
verbal. 

1, 2, 3. 

3. Dramaturgia do ator: movimento, gesto, interioridade e exterioridade, 
partitura de ações, tempo-espaço-ritmo. 

1,3 

4. Composição de cenas individuais e coletivas. 1,2,3 

- METODOLOGIA: 
Serão realizados os seguintes procedimentos didáticos: 
- atividades focadas em práticas teatrais, na qual se procurará auxiliar nas construções cênicas 

dos alunos. 
- Momentos destinados a discussões expositivo-dialogadas, mediadas pelo professor, sobre temas 

relacionados às escolhas de interpretação. 
- Orientações individuais e em grupo destinadas a definição do projeto de interpretação. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
- Participação nas atividades práticas, demostrando os atributos éticos necessários para um ator. 
- Participação nas discussões em sala de aula, mediada pelo professor. 
- Realização de leituras, individuais ou em grupo, em sala de aula ou em casa. 
- Desenvolvimento de cenas de interpretação. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ASLAN, Odette. O ator no século XX. São Paulo: Perspectiva, 1994. 
BONFITTO, M. O ator Compositor: as ações físicas como eixo. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
BURNIER, Luís Otávio. A Arte de Ator: da técnica à representação. Campinas – SP: Editora da 
Unicamp, 2001. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BARBA, Eugenio. A arte secreta do ator. São Paulo: Hucitec, 1995. 
BROOK, P. O ponto de mudança. RJ: Civ. Bras., 1994. 
FERNANDES, Silvia & MEICHES, Mauro. Sobre o trabalho do ator. SP: Perspectiva, 1987.  
MARTINS, Marcos Bulhões. Encenação em Jogo. São Paulo, Hucitec, 2005. 
ROUBINE, J.J. A Arte do Ator. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
- Sala de aula adequada para realização de atividades físicas. 
- Bastões, bolas, cordas.  
- Notebook e projetor. 
- Quadro-negro e giz. 

 
 
NOME DISCIPLINA:  Direção Teatral I 
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REQUISITOS: RP60% 

PERÍODO: 6º. 

EMENTA: As funções do diretor e o seu relacionamento com a equipe. Analise interpretação do texto 
teatral. Processo de criação, concepção e realização teatral. Grandes encenadores. 

COMPETÊNCIAS:   

1.  Compreender as principais funções da direção teatral e de sua multiplicidade de tarefas. 

2.  Entender o processo de análise e interpretação de textos teatrais, bem como de sua importância. 

3.  Capacidade de refletir sobre o diálogo do diretor com a equipe, em particular com os atores. 

4.  Avaliar a encenação teatral a partir do contato com o trabalho de alguns diretores seminais da 
cena contemporânea. 
 
TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 

RELACIONADAS: 
1.  A direção teatral e suas especificidades 1, 2 e 3 

2.  Desenvolvimento do trabalho em equipe 1, 2 e 3 

3. Leitura e análise de obras da dramaturgia. 1 e 2 

4. Estudos sobre processos de criação e concepção dos principais 
encenadores 

3 e 4 

METODOLOGIA:  
Aulas dialogadas, debates abertos ou em grupos a partir de questionamentos, textos e seminários 
realizados pelos alunos. 
 Exercícios práticos de análise de texto e de elaboração de encenação, seguidos por comentários 
reflexivos no grande grupo sobre o trabalho realizado. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  A fim de acompanhar o grau de desenvolvimento das 
competências desejadas, a avaliação será processual, levando em considerando as participações, 
produções e apropriações de conhecimento dos estudantes em sala de aula. Serão feitas duas 
avaliações formais:. 
1. Uma prova escrita baseada nos seguintes indicadores: domínio dos conteúdos, abrangência e 
fluência na produção escrita e análise crítica.  
2. Apresentação de trabalho prático que ocorrerá ao final do semestre. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GALIZIA, Luiz Roberto. Os processos criativos de Robert Wilson. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
ROUBINE, J:J. A linguagem da encenação teatral - 1880-1980. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
PAVIS, Patrice – A análise dos espetáculos – teatro, mímica, dança-teatro, cinema. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2008 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
COHEN, Renato.  Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação. 3 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
BONFITTO, Matteo. O ator-compositor: as ações físicas como eixo: de Stanislavski a Barba, 2 ed.. 
São Paulo: Perspectiva, 2006. 
BIÃO, Armindo et al. (Orgs.). Temas em contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade.São Paulo: 
Annablume, 2000. 
COHEN, Renato. Work in progress na cena contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
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ROSENFELD, Anatol; MARTINS, Neusa. A arte do teatro. Aulas de Anatol Rosenfeld(1968). São 
Paulo: Publifolha, 2009. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Para as aulas teóricas: Multimidia. 
Para as aulas práticas, sala ampla, sem cadeiras com piso de madeira ou linóleo. 

 
NOME DISCIPLINA:  Projeto de Montagem I 

REQUISITOS: PLP. RP70% 

PERÍODO: 6º. 

EMENTA:  
Formulação de um projeto de encenação. Estudo do texto e/ou definição da proposta de encenação. 
Planejamento 
das etapas de ensaio. Relatório final. Avaliação. 
COMPETÊNCIAS:   

1. Reflexão sobre a escolha do um texto para um projeto. 

2. Elaboração de projeto de encenação. 

3. Estabelecimento de caminhos para elaborar a concepção de um espetáculo. 

4. Assimilar parâmetros para planejar o processo de montagem 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. -Elaboração de Projeto de encenação 
 

1, 2 

2. -Estudos de textos dramatúrgicos 1, 2 

3. -Concepção e planejamento do processo de montagem 2, 3, 4 

4. -Produção de relatórios durante período de montagem 4 

METODOLOGIA:  
Aulas expositivas dialogadas, debates abertos ou em grupos a partir de questionamentos e textos. 
Exercícios de defesa de projetos, trabalhos práticos escritos individuais e em grupo. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
1ª. parcial: Prova discursiva (peso 5). 
2ª. parcial: Elaboração de projeto (peso 5). 
Para as duas parciais:  
Participação ativa em aula (peso 2). 
Presença em aula (peso 2). 
Autoavaliação (peso 1). 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BURNIER, L. O. A Arte de Ator da Técnica a Representação. Campinas: Ed Unicamp. 2001. 
FERRACINI, R. A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator. Campinas: Ed Unicamp. 
2001. 
BERTHOLD, M. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perpectiva , 2002. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
PAVIS, P. Dicionário de Teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva. 1999. 
STANISLAVSKI, C. Manual do ator. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001. 
ROUBINE, J:J. A linguagem da encenação teatral - 1880-1980. Rio de Janeiro, Zalar,1998. 
GIACAGLIA, M. C. Eventos: como criar, estruturar e captar recursos. 1ed. São Paulo: Thomson, 
2006. 
RAMALHO, C. O livro e a leitura na lei federal de incentivo. São Paulo: Metalivros, 2002. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Tela e projetor conectado a um computador. 
Laboratório de informática.  

 
NOME DISCIPLINA: Gestão Cultural 

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 6º 

EMENTA:  
Ética profissional. Legislação teatral. Direitos autorais. Leis de Incentivo. Gestão de Produção. 
Profissionais da produção. Organização e administração teatral. Ética profissional. 
COMPETÊNCIAS: 
 

1. Especificar os formatos de marketing cultural e financiamento à cultura. 

2. Montar um projeto cultural. 

3. Identificar as diferentes etapas de um projeto cultual. 

4. Produzir um espetáculo teatral a partir da ótica da produção. 

5. Administrar uma produção. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

• Políticas Culturais. 1, 2 

• Legislação Municipal, Estadual e Federal. 1, 2 

• Marketing cultural. 1,3 

• Projeto teatral. 1,2,3 

• Conceitos e Metodologia de Produção. 4,5 

• Direitos autorais. 2, 3, 4 

• As diversas etapas da produção de uma peça. 4,5 
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• Administração da produção.  2,3,5 

• Produção em grupo: novos modelos de produção. 1,4,5 

• Ética profissional. 4, 5 

METODOLOGIA: 
As aulas serão realizadas através de momentos de discussões teóricas e momentos destinados à 
escrita de projeto cultural. Através de questionamentos e partindo do conhecimento do próprio aluno, 
buscar-se-á discutir o conteúdo científico sistemático. 
As atividades discentes consistirão em: 

- Participação nas discussões em sala de aula, mediada pelo professor, a respeito do 
conteúdo a ser tratado. 

- Realização de leituras, individuais ou em grupo, em sala de aula ou em casa, de textos 
previamente definidos sobre o assunto. 

- Exercício prático de produção. 
- Debates. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  
A avaliação se dará pela utilização de instrumentos particulares de avaliação, que são: 

1. Pesquisa de campo sobre produção teatral em Curitiba. 
2. Debates e interações em Sala de Aula. 
3. Produção de evento teatral. 
4. Projeto de produção; 
5. Prestação de contas de projeto (pós-produção). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
CESNIK, Fábio de Sá; e MALAGODI, Maria Eugênia. Projetos culturais. São Paulo: Escrituras 
Editora, 1998. 
CRIBARI, Isabel (org.). Produção cultural e propriedade intelectual. Recife: Ediotra Massangana, 
2006. 
REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing cultural e financiamento da cultura. São Paulo: Cengage 
Learining, 2009.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BRANT, Leonardo. Políticas culturais. São Paulo: Manole, 2003. 
______________. Mercado Cultural. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. 
MACHADO NETO, Manuel Marcondes. Marketing Cultural: das práticas à teoria. Rio de Janeiro: 
Editora Ciências Modernas Ltda, 2002. 
NATALE, Edson; OLIVIERI, Cristiane. Guia Brasileiro de Produção Cultural. São Paulo: Editora Zé 
do Livro, 2003. 
RUBIM, Linda (org.). Organização e Produção da Cultura. Salvador, Edufba, 2005. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Projetor Multimídia; Slides; Vídeo; Texto sobre o tema de estudo; Quadro negro; Giz; Cadernos com 
questões estabelecidas pelo professor; Cadeiras em círculo. 

 

NOME DISCIPLINA:  Estágio Supervisionado I             

REQUISITOS: RP70% 

PERÍODO: 6o 

EMENTA: Expansão da vivência acadêmica. Aplicação de maneira autônoma e inovadora às 
solicitações profissionais pertinentes a um profissional em Teatro nos diversos ambientes culturais e 
artísticos e suas interfaces. 

COMPETÊNCIAS:   
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1. Integralizar a formação como artista de teatro através de ações nos vários ambientes comunitários, 
culturais e artísticos. 

2. Desenvolver a dimensão ética do exercício profissional do artista. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Sondagem de temas para o desenvolvimento de trabalhos. 1 

2. Estudos de caso: observação e acompanhamento das experiências teatrais. 1 e 2 

3. A relação profissional nas diversas áreas de ação pertinentes a um 
profissional de teatro 

1 e 2 

METODOLOGIA:  
a. O Professor responsável pela disciplina deve verificar as necessidades e propostas dos campos de 
estágio indicados pelos discentes. 
b. O Professor responsável pela disciplina deve elaborar o plano de trabalho a ser desenvolvido pelos 
estagiários ao longo do estágio e apresentá-lo à direção do curso.  
c. Acompanhamento continuado do desenvolvimento do estágio mediante análise de relatórios de 
estágio. 
d. Orientar a elaboração do Relatório Final de Estágio Supervisionado. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
O sistema de avaliação do Estágio Supervisionado, com atribuição de frequência e de notas, abrange 
os seguintes aspectos: 
a.FREQUÊNCIA:  A frequência obrigatória é de 100% (cem por cento) nas atividades de estágio.  
- As faltas, assim como as atividades não realizadas devem ser repostas durante o desenvolvimento do 
estágio.  
-Com exceção dos casos expressamente previstos em Lei, não há abono de faltas. Tratamento especial 
só pode ser concedido nos casos previstos na legislação vigente. 
b.APROVEITAMENTO - Os estagiários serão avaliados com os mecanismos abaixo: 
- Cumprimento da carga horária. 
- Avaliação Externa: análise da ficha de avaliação entregue pelo supervisor da instituição cedente do 
estágio. 
- Avaliação Interna: análise dos relatórios elaborados pelo estagiário. Os relatórios devem atender ao 
que for preestabelecido em acordo, pelos professores e pela direção do curso.  
- Autoavaliação: preenchimento da Ficha de Autoavaliação entregue pela Coordenação do Curso . 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
APPIAH, A. Identidade, autenticidade, sobrevivência: sociedades multiculturais e reprodução social. In: 
TAYLOR, C. Multiculturalismo. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 
BOAL, A. Teatro Legislativo. Rio: Civilização Brasileira, 1996. 
FERRAZ, Maria Heloisa C. de Toledo; FUSARI, Mª F. de Rezende E.. Metodologia do ensino de arte. 
São Paulo: Cortez, 1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BARON, D. Alfabetização Cultural: a luta íntima por uma nova humanidade. São Paulo: Alfarrábio, 
2004. 
FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade e outros Escritos, Rio: Paz e Terra, 1982. 
JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino do teatro. Campinas: Papirus, 2000. 
KOUDELA, Ingrid. O texto e o jogo: uma didática brechtiana. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1999. 
TEIXEIRA COELHO, J. O Que é Ação Cultural. São Paulo, Brasiliense, 1981. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: As aulas de explicação e elaboração do Plano de 
Estágio requerem recursos convencionais de sala de aula. A prática do Estágio se dará em Instituições 
conveniadas com a PUC ou indicadas pelo orientador do Estágio. 

 
 
7° Período 
NOME DISCIPLINA:  Interpretação para TV e Cinema II 

REQUISITOS: RE40 

PERÍODO: 7º. 

EMENTA:  
Aprimoramento das técnicas de interpretação para TV e Cinema 

COMPETÊNCIAS:   

1. Conhecer códigos e convenções da interpretação para Tv e Cinema na perspectiva teórica, técnica 
e prática. 

2. Conhecer as técnicas de voz, corpo, planos e enquadramento aplicados à linguagem de TV e 
Cinema 

3. Sistematizar os conhecimentos teóricos, técnicos e práticos da linguagem de interpretação para 
câmera 

4. Dominar códigos, técnicas e convenções próprios da linguagem de Tv e Cinema visando a 
interpretação. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Fundamentos da interpretação teatral, de Stanislavski às expressões 
performativas contemporâneas. 

1, 2 e 3 

2. Exercício de técnicas relacionadas à função do ator na concepção da 
personagem e na elaboração de cena para Tv e Cinema 

2, 3 e 4 

3. Leitura e análise de obras da tele-dramaturgia. 1, 2 e 3 

4. Gravação de cena para TV e Cinema 1, 2, 3 e 4 

METODOLOGIA:  
Aulas teóricas e práticas de experienciação do processo de relação com as diferentes câmeras e 
linguagens de vídeo. Supervisão e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos alunos. 
Reflexão sobre as atividades desenvolvidas nas aulas práticas, seus objetivos e resultados, através 
de aulas dialogadas, debates abertos ou em grupos. Orientação aos questionamentos levantados 
pelos alunos sobre as práticas experienciadas. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
A fim de acompanhar o grau de desenvolvimento das competências desejadas, a avaliação será 
processual, levando em considerando as participações, produções e apropriações de conhecimento 
dos estudantes em sala de aula. Serão feitas duas avaliações formais:. 
1. Uma prova escrita baseada nos seguintes indicadores: domínio dos conteúdos, abrangência e 
fluência na produção escrita e análise crítica.  
2. Apresentação das cenas gravadas em trabalho prático que ocorrerá ao final do semestre. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
HINDAM, James. TV acting: a manual for camera performance, New York: Hastings, 1992. 
RECTOR, Mônica e TRINTA, Aluísio. A Comunicação do Corpo, São Paulo: Ática, 1990. 
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BARR, Tony. Acting for the camera, Harper perennial, 1999. (exercícios traduzidos) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
ASLAM, Odette. O ator no séc. XX, São Paulo: Perspectiva, 1994. 
ADLER, Stella. Ibsen, Strindberg e Tchekhov. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
 ROUBINE, Jean-Jacques. A arte do ator, Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 
STANISLAVSKY, Constantin. A Preparação do ator, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
STRASBERG, Lee. Um sonho de paixão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1990.        
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Estúdio. Câmeras. Ilhas de Edição. Sala de 
Projeção e Multimidia. 

 
 
NOME DISCIPLINA: Maquiagem  

REQUISITOS: Não há 

PERÍODO: 5º período 

EMENTA: O estudo teórico e prático da caracterização cênica no desenvolvimento da história teatral. 

COMPETÊNCIAS:  

1. Perceber a evolução da maquiagem cênica. 

2. Desenvolver criação de maquiagem cênica para composição de uma cena. 

3. Discutir criticamente as diversas formas destas criações. 
 

4. Inserir a maquiagem como parte integrante da cena. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1-História da maquiagem 

• Historia desde os primórdios até os dias atuais. 
1 

        2- A história do visagismo no teatro e suas especificidades 

• Cosméticos- uso e cuidados com a pele 
• Formato do rosto e correções 

2 

3- A maquiagem como significante cênico e sua integração ao trabalho do 
ator 

• Maquiagem X Caracterização- conceitos 
• Funções e tipos de maquiagens 
• Maquiagem de teatro infantil: Palhaço e Bichos. 

3 

4- A prática da composição da maquiagem para o teatro. 

• Maquiagem Artística 
•  A maquiagem em diferentes estéticas teatrais 
• Esquema de cores 
• Técnica de Luz e Sombra  
• Cicatriz-Hematoma,verruga e sangue.  
• Envelhecimento 

4 
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METODOLOGIA: As aulas teóricas serão realizadas por meio do método expositivo-dialogado, 
mediadas pelo professor. Através de questionamentos e partindo do conhecimento do próprio aluno, 
buscar-se-á discutir o conteúdo científico sistemático. As atividades discentes consistirão em: 
- Participação nas discussões em sala de aula, mediada pelo professor, a respeito do conteúdo a ser 
tratado. 
- Realização de leituras, individuais ou em grupo, em sala de aula ou em casa, de textos 
relacionados com a disciplina. 
As aulas práticas consistirão em atividades individuais e em grupos onde serão feitas criações de 
maquiagem com base em um texto dramático. O aluno passará pela fundamentação teórica, o 
exercício da técnica e a criação de maquiagem.  
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
  A avaliação será realizada de forma processual e dar-se-á durante a execução e discussões em 
sala de aula, registrando-se dados sobre o desempenho no trabalho individual e grupal do educando. 
Além disso, serão utilizados os seguintes instrumentos particulares de avaliação: 
1. Trabalhos escritos ou resenhas. 
2. Seminário.  
3. Criação de maquiagens. 
5. Debates e interações em Sala de Aula. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
AZKZEWSKI , Schefer et AL. Beleza do século. São Paulo: Cosac & Naif, 2000 
MOLINOS, Duda. Maquiagem. São Paulo: Senac-São Paulo.. 2010 
VITA, Ana Carlota Regis. História da Maquiagem, da Cosmética e do penteado. São Paulo: Anhembi 
Morumbi, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
CEZIMBRA, Marcia. Maquiagem, Técnicas Básicas, Serviços Profissionais e Mercado de Trabalho. 
São Paulo: Senac Nacional. 2002. 
DIVERSOS.  Kit Maquiagem. O segredo dos profissionais. São Paulo: Marco Zero Editora. 2011 
ESPELHO, Paula. Pequeno Livro da Maquiagem. São Paulo: Versus Editora. 2011 
HOLT, Michael. Costume and Make up. London: Phaidon Press. 1995.  
SANTOS, Geraldino Rosa dos. A Maquiagem. São Paulo: Age Editora. 2007 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  

• Sala de maquiagem 
• Sala de aula com projeção. 

 
NOME DISCIPLINA:  Projeto de Montagem II 

REQUISITOS: RE44 

PERÍODO: 6º. 

EMENTA:  
Encenação de espetáculo teatral completo, acompanhado de projeto inicial e relatório final da 
avaliação. 
 
COMPETÊNCIAS:   

1. Colaborar artisticamente na elaboração e desenvolvimento de um processo de montagem 
completo. 

2. Participar como ator em um processo colaborativo de concepção de um espetáculo. 
 

3. Analisar o processo de montagem de um espetáculo. 
 

4. Elaborar cronogramas de trabalho e relatórios de avaliação de um processo de montagem. 
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TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Projeto de encenação. 1, 3, 4. 

2. Processo de concepção de um espetáculo 1, 2, 3. 

3. Processo de ensaio teatral. 1, 2, 3. 

4. Tipos de ensaio. 1, 2, 3. 

5. Elaboração de cronogramas de trabalho 1, 3, 4. 

6. Fases no processo de montagem 3, 4. 

7. Adaptação de texto. 1. 

8. Definição de elenco 1, 2. 

9.Colaboração dos elementos cênicos no trabalho do ator: cenografia, 
iluminação, figurinos, adereços, etc. 

1, 3, 4. 

10. Avaliação do processo de montagem de um espetáculo 3, 4. 

11. Elaboração de relatório sobre o processo de montagem 3, 4. 

METODOLOGIA:  
Aulas práticas de experienciação do processo de montagem de uma peça teatral, nas quais os 
alunos serão divididos em grupos de trabalho. Supervisão e acompanhamento do trabalho 
desenvolvido pelos alunos. Reflexão sobre as atividades desenvolvidas na prática de montagem, 
seus objetivos e resultados, através de aulas dialogadas, debates abertos ou em grupos. Orientação 
sobre os questionamentos levantados pelos alunos em relação à prática experienciada.  
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
Prova pública ao final do semestre, durante a qual será apresentado o espetáculo desenvolvido 
(peso 8).  
Relatório individual sobre o processo de montagem experienciado durante o semestre (peso 2).  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perpectiva , 2002. 
BURNIER, Luís Otávio. A Arte de Ator: da Técnica à Representação. Ed Unicamp. 2001.  
FERRACINI, Renato. A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator. Ed Unicamp. 
2001.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos: como criar, estruturar e captar recursos. São Paulo: 
Thomson, 2006 
PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. Ed. Perspectiva. 1999.   
ROUBINE, J:J. A linguagem da encenação teatral - 1880-1980. Rio de Janeiro: Zahar,1998.  
RAMALHO, Cristina. O livro e a leitura na lei federal de incentivo. São Paulo: Metalivros, 2002. 
STANISLAVSKI, Constantin. A Criação de um Papel. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA:  
Quatro salas de ensaio, uma para cada projeto a ser desenvolvido. 
Teatro para a apresentação da prova pública, com recursos adequados de som, luz e pessoal 
técnico. 
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NOME DISCIPLINA: Iluminação Teatral 

REQUISITOS: RP60% 

PERÍODO: 5º período 

EMENTA: Luz cênica como parte integrante do espetáculo teatral. Recursos técnicos e suas funções. 
Concepção de projetos de luz para um espetáculo teatral. 

COMPETÊNCIAS:  

1. Perceber a evolução da iluminação no teatro. 

2. Identificar diferentes equipamentos de iluminação teatral. 

3. Desenvolver a criação de luz cênica dentro de uma cena, juntamente com outros elementos 
teatrais. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. História da luz elétrica e Iluminação Teatral.  
• História da iluminação- Dos primórdios à atualidade. 

Estética da iluminação- Romantismo, Realismo, Naturalismo, Simbolismo e 
Expressionismo. 

1 

2. Conhecimento Técnico de iluminação teatral 
• Teoria das cores - cor luz e cor pigmento. 
• Significado das cores.  
• Utilização das cores na cena.  
• Lâmpadas e aparelhos de iluminação. 

2, 3 

3. Criação e roteirização de cênica 
• Estudo de textos. 
• Criação de cenas. 
• Concepção de luz. 
• Roteirização da cena.  
• Montagem e ensaio técnico. 

3 

METODOLOGIA: As aulas serão realizadas por meio do método expositivo-dialogado, mediadas 
pelo professor. Através de questionamentos e partindo do conhecimento do próprio aluno, buscar-se-
á discutir o conteúdo científico sistemático. As atividades discentes consistirão em: 
- Diiscussões em sala de aula, mediada pelo professor, a respeito do conteúdo a ser tratado. 
- Realização de leituras, individuais ou em grupo, em sala de aula ou em casa, de textos dramáticos. 
- Criação de cenas com base num texto.  
- Criação de equipamento caseiro para iluminar a cena. 
-Criação de cenas, onde os elementos teatrais devem aparecem. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação será realizada de forma processual e dar-se-á durante a execução e discussões em sala 
de aula, registrando-se dados sobre o desempenho no trabalho individual e grupal do educando. 
Além disso, serão utilizados os seguintes instrumentos particulares de avaliação: 

1. Trabalhos escritos ou resenhas. 
2. Seminário.  
3. Experiências com equipamentos de iluminação. 
4. Criação de pequenos esquetes ou cenas. 
5. Debates e interações em Sala de Aula.   
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GUINSBURG, Jacó & COELHO, Teixeira (Orgs.) Semiologia do Teatro. São Paulo: 
Perspectiva, 1988. 
ROUBINE, Jean Jacques. A linguagem da encenação teatral. Tradução e apresentação Yan 
Michalski. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge  Zahar, 1998. 
SARAIVA, Hamilton F. Eletricidade Básica para Teatro. Ed. MEC. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
APPIA, Adolphe. A Obra de Arte Viva. Editora Arcádia, Sd. 
CAMARGO, Roberto Gil. A Função Estética da Luz. Sorocaba, SP: Ed. TCM Comunicação, 2000. 
DODNDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2000 
MOREIRA, Vinícius. Iluminação Elétrica. Ed. Blucher. 1999. 
PEDROSA, Israel. Da cor à cor Inexistente. Ed. Fename- MEC,1982. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Laboratório de Teatro. 

• Equipamentos de iluminação. 
• Gelatinas. 
• Projetor com áudio. 

 
 

NOME DISCIPLINA:  Direção Teatral II 

REQUISITOS: RE43 

PERÍODO: 7º. 

EMENTA: Tipos de ensaios. Utilização dos diferentes tipos de espaço cênico (arena, palco italiano, 
espaços abertos e não-convencionais) . Marcação e composição cênica integrando os elementos 
cenográficos, som , luz, adereços , figurinos e maquiagem. 
COMPETÊNCIAS:   

1. Aplicação de diversos tipos de ensaios e reflexão sobre seus objetivos. 

2. Análise dos diferentes tipos de espaço cênico (arena, palco italiano, espaços abertos e não-
convencionais). 

3.  Estudo da marcação e composição cênica. 

4. Integração dos elementos de composição da cena (cenografia, som, luz, adereços, figurinos e 
maquiagem) à montagem. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1.   Elaboração de diversos tipos de ensaios 1 

2.   Conhecimento de espaços cênicos 2 

3.  Estudo da marcação e composição cênica 3 

4.  Integração de elementos de composição da cena 1, 2, 3 e 4 

METODOLOGIA: Aulas práticas de experienciação do processo de ensaio de uma peça teatral, nas 
quais os alunos serão divididos em grupos de trabalho, sendo designado pelo menos um diretor para 
cada grupo. Supervisão e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos alunos-diretores. 
Reflexão sobre as atividades desenvolvidas nas aulas práticas, seus objetivos e resultados, através 
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de aulas dialogadas, debates abertos ou em grupos. Orientação aos questionamentos levantados 
pelos alunos sobre as práticas experienciadas. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:  A fim de acompanhar o grau de desenvolvimento das 
competências desejadas, a avaliação será processual, levando em considerando as participações, 
produções e apropriações de conhecimento dos estudantes em sala de aula.  
Serão feitas duas avaliações formais:. 
1. Uma prova escrita baseada nos seguintes indicadores: domínio dos conteúdos, abrangência e 
fluência na produção escrita e análise crítica.  
2. Apresentação de trabalho prático que ocorrerá ao final do semestre. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
GALIZIA, Luiz Roberto. Os processos criativos de Robert Wilson. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
ROUBINE, J:J. A linguagem da encenação teatral - 1880-1980. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
PAVIS, Patrice – A análise dos espetáculos – teatro, mímica, dança-teatro, cinema. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
COHEN, Renato.  Performance como linguagem: criação de um tempo-espaço de experimentação. 3 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
BONFITTO, Matteo. O ator-compositor: as ações físicas como eixo: de Stanislavski a Barba, 2 ed.. 
São Paulo: Perspectiva, 2006. 
BIÃO, Armindo et al. (Orgs.). Temas em contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade.São Paulo: 
Annablume, 2000. 
COHEN, Renato. Work in progress na cena contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 1998. 
ROSENFELD, Anatol; MARTINS, Neusa. A arte do teatro. Aulas de Anatol Rosenfeld(1968). São 
Paulo: Publifolha, 2009. 
RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: Para as aulas teóricas: Multimidia. 
Para as aulas práticas, sala ampla, sem cadeiras com piso de madeira ou linóleo. 

 

NOME DISCIPLINA:  Estágio Supervisionado II 

REQUISITOS: RE46 

PERÍODO: 7° 

EMENTA: Desenvolvimento de práticas relacionadas ao teatro em ambientes culturais e comunitários, 
em instituições públicas ou privadas. 

COMPETÊNCIAS:   

1. Integralizar a formação como artista de teatro através de ações nos vários ambientes comunitários, 
culturais e artísticos. 

2. Desenvolver a dimensão ética do exercício profissional do artista. 

TEMAS DE ESTUDO:  COMPETÊNCIAS 
RELACIONADAS: 

1. Sondagem de temas para o desenvolvimento de trabalhos. 1 

2. Estudos de caso: observação e acompanhamento das experiências 
teatrais. 

1 e 2 

3. A relação profissional nas diversas áreas de ação pertinentes a um 
profissional de teatro 

1 e 2 
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METODOLOGIA:  
a. O Professor responsável pela disciplina deve verificar as necessidades e propostas dos campos de 
estágio indicados pelos discentes. 
b. O Professor responsável pela disciplina deve elaborar o plano de trabalho a ser desenvolvido pelos 
estagiários ao longo do estágio e apresentá-lo à direção do curso.  
c. Acompanhamento continuado do desenvolvimento do estágio mediante análise de relatórios de 
estágio. 
d. Orientar a elaboração do Relatório Final de Estágio Supervisionado. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:   
O sistema de avaliação do Estágio Supervisionado, com atribuição de frequência e de notas, abrange 
os seguintes aspectos: 
a.FREQUÊNCIA:  A frequência obrigatória é de 100% (cem por cento) nas atividades de estágio.  
- As faltas, assim como as atividades não realizadas devem ser repostas durante o desenvolvimento do 
estágio.  
-Com exceção dos casos expressamente previstos em Lei, não há abono de faltas. Tratamento 
especial só pode ser concedido nos casos previstos na legislação vigente. 
b.APROVEITAMENTO - Os estagiários serão avaliados com os mecanismos abaixo: 
- Cumprimento da carga horária. 
- Avaliação Externa: análise da ficha de avaliação entregue pelo supervisor da instituição cedente do 
estágio. 
- Avaliação Interna: análise dos relatórios elaborados pelo estagiário. Os relatórios devem atender ao 
que for preestabelecido em acordo, pelos professores e pela direção do curso.  
- Autoavaliação: preenchimento da Ficha de Autoavaliação entregue pela Coordenação do Curso  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
APPIAH, A. Identidade, autenticidade, sobrevivência: sociedades multiculturais e reprodução social. In: 
TAYLOR, C. Multiculturalismo. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 
BOAL, A. Teatro Legislativo. Rio: Civilização Brasileira, 1996. 
FERRAZ, Maria Heloisa C. de Toledo; FUSARI, Mª F. de Rezende E.. Metodologia do ensino de arte. 
São Paulo: Cortez, 1993. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BARON, D. Alfabetização Cultural: a luta íntima por uma nova humanidade. São Paulo: Alfarrábio, 
2004. 
FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade e outros Escritos, Rio: Paz e Terra, 1982. 
JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino do teatro. Campinas: Papirus, 2000. 
KOUDELA, Ingrid. O texto e o jogo: uma didática brechtiana. São Paulo: Perspectiva/EDUSP, 1999. 
TEIXEIRA COELHO, J. O Que é Ação Cultural. São Paulo, Brasiliense, 1981. 

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A DISCIPLINA: As aulas de explicação e elaboração do Plano de 
Estágio requerem recursos convencionais de sala de aula. A prática do Estágio se dará em Instituições 
conveniadas com a PUC ou indicadas pelo orientador do Estágio. 

 
 

4.14 Atendimento aos discentes  

A PUCPR compreende o processo de ensino aprendizagem vislumbrando a 

integralidade do ser na construção de saberes. Buscando sanar dificuldades 

educacionais, comunicacionais e pessoais do aluno, de modo individualizado, a 

universidade mantém o SEAP - Serviço de Apoio Psicopedagógico, que recebe, 

acolhe, identifica, media, encaminha e acompanha os alunos no ingresso e 

integração no ambiente universitário. Desenvolve ações integradas dos diversos 
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setores da comunidade universitária, contemplando a prevenção, orientação, 

intervenção e busca de soluções aos conflitos e dificuldades discentes.   

É composto por pedagogos, psicólogos, intérpretes de libras, professores 

tutores, estagiários, e conta com a parceria dos serviços existentes da PUCPR 

(Ouvidoria da PUCPR e com o Instituto de Prevenção ao Uso de Drogas – IPAD, 

Núcleo de Prática em Psicologia, Núcleo Práticas Jurídicas, Pastoral Universitária) 

visando otimizar suas ações, proporcionando atendimento psicopedagógico aos 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e de integração social 

decorrentes de problemas educacionais, psicológicos, transtornos mentais; 

dependência química; e necessidades especiais.  

No sentido de aprofundar o vínculo dos alunos com os professores e a 

universidade, a PUCPR criou o projeto Professor Tutor, no qual um docente indicado 

pela coordenação de curso, torna-se  o responsável pela turma promovendo uma 

convivência acadêmica mais humana e personalizada. São atribuições do Professor 

Tutor: 

• Conhecer os alunos, sua vida acadêmica, profissional, familiar; 

• Informar e conscientizar os alunos acerca dos seus direitos e deveres; 

• Aproximar alunos, professores e gestores; 

• Identificar conflitos existentes com os colegas, professores, direção e indicar 

os encaminhamentos possíveis; 

• Acompanhar o desempenho acadêmico individual e coletivo indicando 

medidas preventivas para evitar a reprovação e dependência; 

• Orientar os estágios curriculares não obrigatórios; 

• Orientar e supervisionar o cumprimento das atividades complementares; 

• Verificar constantemente os alunos com incidência de faltas e alertá-los dos 

mínimos estabelecidos em legislação. Indicar os procedimentos adotados 

para solicitação de tratamento especial ou justificativas em casos de 

problemas de saúde, falecimentos e de licença maternidade; 

• Identificar dificuldades de aprendizagem e encaminhar ao núcleo de apoio 

psicopedagógico; 

• Identificar os alunos com dificuldades financeiras e encaminhar ao siga 

evitando o aumento da dívida resultando em trancamento da matrícula e 

evasão; 
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• Identificar alunos desistentes e incentivar o retorno às atividades 

acadêmicas; 

• Acompanhar de forma especial os alunos calouros e transferidos com 

adaptação curricular; 

• Identificar os alunos portadores de necessidades educativas especiais 

indicando os serviços disponíveis na universidade (gt-aune). 

 

O discente conta também com o Serviço de carreira - PUC talentos que tem 

como objetivo capacitar integralmente alunos e ex-alunos para o planejamento e 

autogerenciamento de carreira, vislumbrando sucesso na vida pessoal e profissional. 

Busca parcerias com empresas que garantem o acesso às oportunidades e 

tendências do mercado de trabalho, por meio do Centro de Informação de Carreiras; 

Observatório de Empregabilidade; Cursos de Extensão e Palestras; Portal de 

Empregabilidade; Núcleo de Estágio; Fórum de Carreiras. 

A PUCPR disponibiliza o Núcleo de Línguas para instrumentalização dos 

alunos nas línguas portuguesa e estrangeiras. Seus principais objetivos são a 

fluência e a habilidade para se expressar a fim de aprimorar as quatro habilidades 

linguísticas: entender, ler, falar e escrever. 

O Grupo de Trabalho-Apoio oferece apoio ao aluno com necessidades 

especiais. É composto por professores da PUCPR de diferentes áreas com o intuito 

de atender os aspectos legais e apoiar o universitário com necessidades educativas 

especiais. 

O SIGA realiza os atendimentos relacionados às áreas de Suporte 

Acadêmico, Assuntos Financeiros, Bolsas, Financiamentos, Transferências, 

Diplomas e Isenção do Processo Seletivo. 

O discente conta, ainda, com os horários de permanência dos professores em 

regime de tempo parcial e integral e do coordenador do curso para o atendimento e 

a devida orientação em suas dúvidas e dificuldades intra-acadêmicas.    
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5. Estrutura do Curso 

5.1 Atribuições do Colegiado do Curso 

A partir do PDI, entende-se que o Colegiado do Curso é o órgão que tem por 

finalidade planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso e reúne-se, 

ordinariamente, duas vezes por semestre. Este órgão é constituído pelo 

coordenador de curso, pelos professores e por representação discente. O presidente 

do colegiado é o coordenador de curso.  

De acordo com o PDI são atribuições do colegiado: 

• Aprovar e integrar as disciplinas e respectivas ementas, tornando-as 

compatíveis com o PPC; 

• Propor ações pedagógicas à luz da avaliação institucional; 

• Apreciar proposta de projeto de cursos sequenciais, de pós-graduação, 

pesquisa, extensão e prestação de serviços em consonância com as 

diretrizes institucionais; 

• Apreciar e encaminhar ao Decano da Escola o plano de atividades do curso; 

• Propor medidas de aperfeiçoamento das atividades dos cursos; 

• Apreciar propostas de admissão de professores. 

O Colegiado segue as orientações da Universidade e deve auxiliar, aprovar 

ou reprovar as decisões referentes ao Curso.  

A representatividade do Colegiado é feita pela totalidade dos docentes que 

atuam no curso, essenciais para a formação do egresso na PUCPR. 

Além dos professores, a representação discente faz parte deste Colegiado, 

tendo participação nas decisões tomadas pelo Curso. A representação discente vem 

do número de turmas ofertadas, ficando, praticamente, na responsabilidade dos 

representantes de turma ou de um aluno ou aluna indicado (a) por este.   

A PUCPR orienta a realização de dois Colegiados por semestre, no entanto, 

para dar maior representatividade ao Colegiado, de modo que as decisões do Curso 

sejam mais participativas e discutidas em nível de colegiado.  

As datas dessas reuniões são agendadas com os professores de acordo com 

o Calendário Acadêmico, considerando os eventos e atividades do curso.  

No convite das reuniões, geralmente, ocorre por correio eletrônico, orienta-se 

para a pauta da mesma. As reuniões possuem a participação de um funcionário do 
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corpo administrativo da Escola, que fica responsável pela elaboração da Ata da 

Reunião. 

A cada Colegiado, aprova-se a Ata anterior, retomam-se pontos que foram 

definidos e discutem-se assuntos encaminhados pela coordenação do curso, pelo 

NDE, pelo Decanato e pelas Pró-Reitorias.  

As deliberações dos Colegiados são registradas em Ata e seguem os trâmites 

institucionais. Há casos de uma adequação da forma de trabalho do curso, oferta de 

cursos e atividades de extensão, eventos e palestras. Para estes, durante o 

Colegiado, tem-se a designação e a orientação, em as situações que se pedem o 

encaminhamento a Colegiados superiores. Nesse caso, a coordenação do Curso faz 

o encaminhamento, trazendo em outra oportunidade, um retorno aos docentes sobre 

o fato em si e os possíveis desdobramentos. 

5.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um elemento diferenciador da 

qualidade dos cursos de graduação ofertados pelas Instituições de Educação 

Superior no Brasil. Normatizado pela Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010, da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), deve ser 

integrado por docentes fortemente comprometidos com o curso e cuja formação os 

recomende, sendo-lhe atribuídas funções vinculadas ao PPC e, portanto, à 

qualidade que se deseja imprimir à graduação. 

A partir dessa definição oficial do NDE, na PUCPR, os NDEs estão definidos 

e designados por ato do Pró-Reitor Acadêmico.  

Uma das responsabilidades do NDE é pensar sobre o curso, contribuindo 

para a consolidação do perfil profissional do egresso. Outro objetivo é zelar pela 

integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes do currículo; indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso e zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação (DCN). 

O NDE também desenvolve atividades como: 
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a) definir e atualizar o perfil profissional do egresso do curso - para tanto, o 

NDE deverá alinhar o contido nas Diretrizes Curriculares Nacionais relativas ao 

curso ao qual pertence com o estabelecido no Projeto Pedagógico Institucional da 

PUCPR, as exigências da sociedade e a proposta de perfil do egresso constante do 

Projeto Pedagógico do Curso; 

b) definir as concepções e os fundamentos que dão suporte ao Projeto 

Pedagógico do Curso - conceitos claros e assumidos pelo corpo docente do curso, 

coerência e consistência teórico-prática são requisitos indispensáveis nesse 

aspecto; 

c) acompanhar os resultados do processo de ensino e de aprendizagem, 

observando se a proposta pedagógica do curso está sendo adequadamente 

desenvolvida; 

d) atualizar o Projeto Pedagógico do Curso, quando se entender necessário, 

em face da alteração das condições que o motivaram; 

e) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular até sua aprovação pelo 

Colegiado do Curso, para posterior encaminhamento à Câmara de Graduação e 

Cursos Sequenciais da PUCPR; 

f) rever as ementas e os temas de estudos das disciplinas do curso, bem 

como a bibliografia básica e complementar indicada; 

g) promover a integração horizontal e vertical das disciplinas do curso, 

observando os eixos previstos pelo Projeto Pedagógico do Curso; 

h) analisar e avaliar os Programas da Disciplina; 

 

Sobre o NDE: 

1. O NDE utiliza-se de sala de reunião apropriada, com computadores e 

multimídia para a realização das reuniões que ocorrem semanalmente, durante duas 

horas, dispondo, quando necessário, de outras estruturas e salas para a execução 

do seu trabalho;  

2. Todas as atividades (reuniões ou ações) são programadas com 

antecedência, sendo registradas em Ata as atribuições, resoluções, recomendações 

e encaminhamentos;  
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3. Faz uma importante interação entre a coordenação do curso e o Colegiado 

do mesmo, buscando atingir a excelência na proposta do curso, em ensino, 

pesquisa e extensão;  

4. Desenvolve atividades que visam melhorar a qualidade do curso como: 

análise dos programas das disciplinas (ementas, competências, temas de estudos, 

procedimentos metodológicos, avaliação e a bibliografia); o pensar do PPC; a 

internacionalização do Curso, convênios que visam atingir também o âmbito da 

graduação; atividade de extensão e de educação continuada; 

5. Possibilita uma importante interação entre graduação e pós-graduação, 

através da consolidação das linhas e projetos de pesquisa e das atividades 

discentes no incentivo à pesquisa e em atividades de extensão, favorecendo a 

melhoria contínua da qualidade do ensino. 

O NDE de cada curso é constituído por componentes de seu corpo docente, 

que se destacam pela liderança acadêmica e pela presença efetiva no seu 

desenvolvimento. Os integrantes do NDE têm a responsabilidade de participar 

ativamente do processo de concepção, consolidação e contínua atualização no 

Projeto Pedagógico do Curso. O NDE é agente do processo de avaliação contínua 

do PPC: 

• Acompanhando os resultados do processo de ensino e de aprendizagem, 

observando se a proposta pedagógica do curso está sendo adequadamente 

desenvolvida; 

• Analisando e avaliando os Programas da Disciplina; 

• Supervisionando as formas de avaliação e acompanhamento do curso; e 

• Contribuindo para o processo de autoavaliação do curso, consoante à 

orientação da Comissão Própria de Avaliação. 

 

5.3 Estrutura de Apoio 

O Curso de Teatro conta com os seguintes serviços de atendimento aos 

discentes, disponibilizados pela PUCPR: 

1. SIGA - Suporte Integrado de Apoio ao Discente. Realiza os atendimentos 

relacionados às áreas de Suporte Acadêmico, Assuntos Financeiros, Bolsas, 

Financiamentos, Transferências, Diplomas e Isenção do Processo Seletivo. 
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2. SEAP-Serviço Especial de Apoio Pedagógico. A PUCPR possui serviço de 

apoio aos acadêmicos, cujo objetivo é dar suporte aos alunos que apresentam 

dificuldades no processo de aprendizagem. Estas dificuldades apresentadas, 

independente de suas causas, podem manifestar-se de variadas formas. Assim, o 

atendimento oferecido pela PUCPR, esta voltado ao atendimento de estudantes com 

problemas relativos à dependência química, transtorno de humor, transtorno bipolar, 

depressão, tendência ao suicídio, transtorno de conduta e transtorno de 

aprendizagem. O serviço tem atuação preventiva, de orientação e/ou 

encaminhamento. Para consecução das ações, o Serviço conta com uma equipe 

multiprofissional composta por psicólogos, pedagogos, psiquiatras e diferentes 

profissionais que são acionados quando necessários. 

 O serviço atua em parceria com a Ouvidoria da PUCPR e com o Instituto de 

Prevenção ao Uso de Drogas – IPAD, Núcleo de Prática em Psicologia, Núcleo de 

Práticas Jurídicas, Clinica de Fisioterapia, Pastoral Universitária, entre outros 

serviços da Universidade.  

O Curso de Bacharelado em Teatro da PUCPR, desde sua criação, tem 

utilizado os recursos do SEAP, através da mediação do Professor Tutor, em todos 

os casos até o momento apresentados que necessitaram desse serviço. 

3. Grupo de Trabalho-Apoio ao universitário com necessidades especiais. 

Constituído na PUCPR, junto à Pró-Reitoria Acadêmica desde 2004, composto por 

professores da PUCPR, de diferentes áreas com o intuito de atender os aspectos 

legais e apoiar o universitário com necessidades educativas especiais para que haja 

sucesso em seu processo de formação. 

4. Internacionalização. Na busca de seu aprimoramento constante e do 

conhecimento de novas tecnologias mundiais, a Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná estabeleceu acordos e convênios com instituições nacionais e 

internacionais. Os alunos dos cursos da Universidade podem se candidatar ao 

processo de intercâmbio.  

Além disso, o Curso de Bacharelado em Teatro, alinhado ao projeto de 

internacionalização da PUCPR oferece disciplinas em língua inglesa no que é 

denominado English Semester. 

5. Serviço de carreira - PUC talentos. O PUC Talentos - Serviços de Carreira 

tem como objetivo capacitar integralmente alunos e ex-alunos de Graduação e Pós-
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Graduação para o planejamento e autogerenciamento de carreira, o que reflete em 

maior sucesso na vida pessoal e profissional. A área busca continuamente parcerias 

com empresas renomadas, que garantem o acesso rápido às oportunidades e 

tendências do mercado de trabalho.  

O Curso de Bacharelado em Teatro promove as ações do PUC Talentos e 

incentiva os alunos a participar nas atividades promovidas por esse setor.  

O PUC Talentos - Serviços de Carreira oferece os seguintes serviços: 

Centro de Informação de Carreiras; 

Observatório de Empregabilidade; 

Cursos de Extensão e Palestras; 

Portal de Empregabilidade; 

Núcleo de Estágio; 

Fórum de Carreiras. 

6. Núcleo de Línguas. O Núcleo de Línguas é um polo para concentrar as 

atividades que têm como instrumental a língua portuguesa e as estrangeiras 

desenvolvê-las e ofertar serviços nesta respectiva área, de maneira ágil e eficiente.  

Os principais objetivos do Núcleo, em relação ao processo de ensino-

aprendizagem para o discente, são a fluência e a habilidade para se expressar na 

língua portuguesa ou estrangeira. Por meio de situações cotidianas reais e pré-

planejadas, o aluno irá aprimorar as quatro habilidades linguísticas: entender, ler, 

falar e escrever. 

7. Professor-Tutor: O coordenador do curso designa um professor como tutor 

da turma. Este professor acompanha a turma durante um semestre, sendo um elo 

entre a turma e a coordenação do curso. 

8. Centro Acadêmico do Curso: O curso de Teatro possui, com seus alunos, 

um Centro Acadêmico em formação. Este centro é vinculado ao DCE (Diretório 

Acadêmico dos Estudantes da PUCPR). Um dos objetivos do Centro Acadêmico é 

garantir os direitos dos estudantes e propiciar a estes eventos vinculados ao curso, 

em parceria com a coordenação do Curso. 

9. O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBI/PUCPR) é constituído pela 

Biblioteca Central, coordenadora do Sistema, pelas bibliotecas setoriais dos outros 

Campus, pela biblioteca especializada do Hospital Universitário Cajuru, e por outras 

unidades que vierem a ser criadas. O SIBI/PUCPR é depositário de todo material 
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bibliográfico ou outros meios de informação, e destina-se a prover informações para 

o ensino, a pesquisa e a extensão, de acordo com as políticas, planos e programas 

da PUCPR. Dispõem de amplo acervo de livros, periódicos, bases de dados, fitas de 

vídeos, CD-ROMs, DVDs, mapas, folhetos, diapositivos e outros meios de 

informação, nas mais variadas áreas do conhecimento. 

O acompanhamento contínuo do aluno para orientação e apoio acadêmico é 

muito importante e o professor precisa de espaço, tempo e ferramentas para isso. 

Uma dessas ferramentas hoje disponível para o corpo docente é o aplicativo Eureka. 

O Eureka é um ambiente de Aprendizagem Colaborativa a Distância, via Internet, 

destinado a estabelecer comunidades virtuais de estudo. Ele integra diversas 

funções em um mesmo ambiente: fórum de discussões, chat-room, conteúdo, 

correio eletrônico, edital, estatística, links, participantes e outros, permitindo a 

comunicação e o estudo colaborativo. O Eureka foi desenvolvido pelo Laboratório de 

Mídias Interativas (LAMI) da PUCPR através de um acordo tecnológico com a 

Siemens Telecomunicações e da Lei 8.248 de Incentivo à Informática do Ministério 

da Ciência e Tecnologia.  

Com relação aos serviços acadêmicos, a Escola de Comunicação e Artes 

conta com o suporte das secretarias dos blocos, com funcionários e infraestrutura 

para atendimento às demandas. As principais atividades da Secretaria são: 

• Atendimento à comunidade acadêmica (alunos, pais, professores) no 

esclarecimento de dúvidas em relação à vida acadêmica, protocolos e expedição de 

alguns tipos de documentos; 

• Apoio aos professores: requisições para fotocópias, auxílio no uso do 

sistema acadêmico e entrega de materiais de apoio; 

• Serviços administrativos: controle do ponto, relatório de faltas para envio ao 

DRH e cadastro de carga horária dos professores; 

• Outras atividades decorrentes das necessidades para o bom andamento das 

ações do curso e de coordenação. 

 
Os núcleos estratégicos de apoio à Escola de Comunicação e Artes são:  

• ·O Núcleo de Excelência Pedagógica – NEP: tem o objetivo de atuar como 

órgão consultivo e de apoio ao desenvolvimento de projetos pedagógicos 
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inovadores, que favoreçam a formação de profissionais competentes para 

atender os requisitos da sociedade contemporânea necessárias. 

• O Núcleo de Empregabilidade e Oportunidades Profissionais – NEO: promove 

eventos e serviços de orientação profissional aos alunos, contribuindo para o 

planejamento orientado de sua trajetória de formação mediante seus 

interesses de colocação profissional. 

• A Escola de Comunicação e Artes também conta com um Agente de 

Internacionalização responsável por dar suporte aos coordenadores e ao 

Decanato nas relações com parceiros internacionais. 



130 

 

6. Instalações físicas 

6.1 Instalações Gerais 

A PUCPR disponibiliza uma infraestrutura de sala de aulas e áreas de estudo 

que compõem um ambiente harmonioso e agradável para alunos e professores. 

Com a evolução da instituição e as mudanças tecnológicas, torna-se necessária a 

reavaliação dessa infraestrutura para que a implementação do Projeto Pedagógico 

ocorra sem maiores problemas.  

O Projeto Pedagógico não está restrito apenas à ênfase educacional. A 

estrutura física da universidade tem que acompanhar este processo, e o 

investimento deve ser suficiente para atender a demanda técnica e científica. Para 

tal, vários pontos devem ser considerados:  

• Número de salas de aulas compatível ao número de programas de 

aprendizagem e de alunos;  

• Salas de aula com isolamento acústico adequado;  

• Diversificação e adequação de materiais de apoio às aulas, tais como 

projetores multimídia, pontos de acesso à rede, vídeos e televisões;  

• Número de salas de projeções e anfiteatros compatíveis com a realidade 

educacional;  

• Diversificação de material didático que possibilite ao professor criar novas 

metodologias em sala de aula.  

 

Os procedimentos em sala não mais condizem com uma aula puramente 

expositiva, uma vez as competências a serem desenvolvidas, tais como as de 

avaliar, propor e agir, são predominantemente tácitas em que o estudante necessita 

vivenciar e aprender fazendo, de forma a assimilar as nuances no uso das diversas 

tecnologias e suas aplicações.  

Também de grande importância para o corpo docente e discente é a 

integridade do enorme acervo disponibilizado pelo Sistema de Bibliotecas da 

PUCPR e de toda documentação eletrônica disponibilizada através da Base de 

Dados Eletrônica. A estrutura de apoio abaixo descrita contempla os ambientes 

físicos disponibilizados pela Escola de Comunicação e Artes, serviços de suporte às 

demandas acadêmicas e núcleos estratégicos. Os principais ambientes físicos são:  
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• Sala dos professores: no bloco destinado à Escola de Comunicação e Artes, 

os docentes dispõem de espaço comum com duas mesas de reuniões, dezesseis 

cadeiras, dois sofás, máquina de café, bebedouro, dois gaveteiros, um balcão de 

atendimento, um posto de atendimento ocupado por secretária com computador e 

ramal telefônico, outro ramal de uso dos professores. Além disso, há seis gabinetes 

individuais, cada qual com um computador com acesso à Internet e à impressora 

multifuncional digital (digitalizadora e fotocopiadora) compartilhada. Há, também, 

escaninho com espaço para 120 professores e armário individual para 180 

professores. No Laboratório de Comunicação e Artes, os professores também 

contam com espaço exclusivo para descanso, estudo e/ou atendimento aos alunos. 

  

• Salas de aula: a Escola de Comunicação e Artes fornece a estrutura física 

necessária para que o processo de ensino/aprendizagem se efetive 

satisfatoriamente. Para tal, as aulas são ministradas em salas com computadores, 

equipamento multimídia, tela de projeção instalada, quadro de giz, mural, rede 

wireless disponíveis aos alunos e professores. Para as aulas de natureza prática, o 

curso utiliza salas diferenciadas de acordo com a natureza das atividades 

realizadas. Todas as salas de aula teóricas e práticas estão em conformidade legal, 

de acessibilidade e salubridade com capacidade para até 60 alunos.  

 

• Espaço destinado à Coordenação do Curso: composto de um gabinete 

individual, com mesa e cadeira, computador com acesso à Internet, telefone, 

armários para arquivo de documentos e cadeiras para atendimento aos alunos e 

professores. A Coordenação conta com uma antessala onde está acomodada 

impressora interligada e espaço para espera dos alunos ou afins para atendimento. 

Neste espaço está acomodada também a secretária do curso para suporte 

acadêmico, e para atividades em prol do bom andamento das ações diárias, 

acompanhando reuniões de Colegiado, redigindo atas, ofícios, e impressões de 

documentos. 

 

• Sala de reuniões: contígua à sala de coordenação, está localizada a sala de 

reuniões, onde acontecem as reuniões e atendimento aos alunos, professores, 

colegiado e NDE.  
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Todos os ambientes possuem boa acústica, ventilação e iluminação. A equipe 

de limpeza mantém os espaços limpos. Há inspetores e seguranças circulando no 

prédio. Os ambientes estão bem conservados e são confortáveis. 

 

Os laboratórios de uso geral são:  

• Laboratórios de Informática: estão localizados nos principais prédios dos 

Campus da PUCPR, ligados em rede e conectados ao NIAA (Núcleo de Informática 

para Atividades Acadêmicas). O NIAA é o órgão universitário responsável pela 

conexão dos microcomputadores de todo Campus de Curitiba e dos diversos Campi 

que compõem a PUCPR (São José dos Pinhais, Toledo e Londrina) através de um 

sistema de fibras ópticas. Cada laboratório possui aproximadamente 30 

microcomputadores e uma impressora, disponibilizados em um espaço físico de 

aproximadamente 72 m2. Estes equipamentos estão à disposição dos alunos para 

aulas práticas e atividades extracurriculares. 

 

• Laboratório de Videoconferência: tem como objetivo oferecer aos estudantes 

da PUCPR e aos profissionais da comunidade uma estrutura adequada a suprir as 

necessidades de conhecimento dos produtos de telecomunicações em 

desenvolvimento e aqueles que já estão em plena operação. 

 

6.2 Instalações Específicas 

Os Alunos do Curso Bacharelado em Teatro tem à disposição espaços 

apropriados e com infraestrutura completa para atender as necessidades de 

aprendizagem tanto para as aulas teóricas quanto práticas.  

Os espaços utilizados pelo Curso de Teatro são: Salas de aulas com 

carteiras, lousa e multimídia (espaço destinado às aulas teóricas) na Escola de 

Comunicação e Artes, no Campus Curitiba e no Laboratório de Comunicação 

localizado na Linha Verde.  

O TUCA (Teatro Universitário da Católica) é um espaço destinado para aulas 

práticas e apresentações dos alunos (aulas de Interpretação, improvisação, 

expressão corporal, expressão vocal, iluminação e sonoplastia) que se localiza no 

na Escola Politécnica e Escola de Arquitetura e Design no Campus Curitiba. 
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O Laboratório de Teatro, as salas de Expressão Corporal 1 e 2, e a sala 

Lúdica são ambientes localizados no LABCOM, sito à na Linha Verde n°11.848. 

 

Os auditórios são anfiteatros com capacidade para ter tanto palestras quanto 

aulas práticas (aulas de música, palestras, conferências, simpósios, etc.) - Campus 

Curitiba e Linha Verde. 

 

Os laboratórios de informática são espaços destinados aos estudos on-line 

(para pesquisa e estudos) localizados na Escola de Comunicação e Artes, e 

Laboratório de Comunicação. 

 

A Concha Acústica é um espaço aberto destinado para exercícios práticos e 

performances dos alunos localizado no Campus Curitiba (em frente ao Museu 

Universitário). 

 

O LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO E ARTES: 

A PUC-PR conta com estrutura completa para atender o curso em suas 

demandas específicas. Trata-se do Laboratório de Comunicação e Artes, inaugurado 

em 07 de junho de 2002, localizado próximo ao Campus Curitiba, na Linha Verde, 

número 11.848, antigo trecho urbano da BR 116.  

O Laboratório de Comunicação e Artes da PUCPR possui uma área total 

construída de 2.670m², em um terreno de 5.750m², dividida em subáreas: 

informática, fotografia, rádio, televisão, laboratório de pesquisa de opinião e agência 

de comunicação, newsroom, entre outras; além de salas de aula, sala lúdica, sala de 

tratamento de imagem, ilhas de edição de áudio e de vídeo, anfiteatro, teatro 

laboratório, camarim, hall para exposições, sala de reuniões e cantina. Os 

equipamentos disponibilizados no Laboratório são compatíveis aos utilizados no 

mercado, preparando o acadêmico para futura realidade profissional. 
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6.2.1 QUADRO DOS ESPAÇOS FÍSICOS UTILIZADOS PELO CURSO: 

Nome Descrição do Local Disciplinas Status do espaço 

T
E

A
T

R
O

 L
A

B
O

R
A

T
Ó

R
IO

 

Espaço dedicado para a 

prática teatral.  

O Laboratório conta com 

sonorização e efeitos de 

iluminação.  

Atende: aulas práticas; 

ensaios; provas públicas 

 Curso de Teatro: Sonoplastia; 

 Interpretação Teatral; Direção Teatral; 

 Maquiagem; Projeto Montagem; 

 Iluminação. 

 

 

 

 

Pronto para uso 

A
N

F
IT

E
A

T
R

O
 

Espaço em formato de 

anfiteatro, com 

capacidade para 98 

pessoas. 

Curso de Teatro: Sonoplastia, Cenografia, 

Indumentária. 

 

 

 

 

 

Pronto para uso 

L
a

b
. 

In
fo

rm
át

ic
a

 I 

Espaço para 

manipulação de 

imagens/sons de 

animação com 

computadores 

específicos para esta 

prática. (PC) 

Curso de Teatro: Estética e História da Arte; 

Indumentária; Produção Teatral; Cenografia. 

 

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 
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Il
h

a
 d

e
 Á

u
d

io
 I 

Ilha de captação e 

edição de áudio (foco 

comunicação) 

Curso de Teatro:  

 Sonoplastia. 

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 

Il
h

a
 d

e
 Á

u
d

io
 I

I 

Ilha de captação e 

edição de áudio (foco 

música) 

Curso de Teatro:  

 Sonoplastia  

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 

Il
h

a
s

 d
e

 E
d

iç
ão

 I
, 

II,
 I

II
 e

 IV
 

Ilhas de edição de 

imagens/áudio (MAC) 

Curso de Teatro:  

Sonoplastia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 
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E
s

tú
d

io
 d

e
 T

V
 I

 *
* 

Estúdio de TV com 

fundo infinito e ilha de 

edição. O espaço conta 

com iluminação própria, 

cenário móvel e uso 

compartilhado de 

câmeras para captura de 

imagens. 

** Este espaço, em 

geral, conta com, no 

mínimo, 2 pessoas: 1 

câmera e 1 editor. 

Curso de Teatro: Interpretação para Televisão e 

Cinema; Interpretação Teatral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 

E
s

tú
d

io
 d

e
 T

V
 I

I 
**

 

Estúdio de TV sem 

fundo infinito para 

criação de cenários. O 

espaço conta com 

iluminação própria, 

cenário móvel e uso 

compartilhado de 

câmeras para captura de 

imagens. 

** Este espaço, em 

geral, conta com, no 

mínimo, 2 pessoas: 1 

câmera e 1 editor. 

Curso de Teatro: Interpretação para Televisão e 

Cinema; Interpretação Teatral.  

 

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 
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E
x

p
re

s
sã

o
 C

o
rp

o
ra

l 
I 

Sala de aula específica 

para o curso de teatro, 

com barras, espelhos, 

colchonetes. Tem 

equipamento de 

projeção e de áudio. 

Curso de Teatro: Interpretação Teatral; 

Expressão Corporal. 

 

 

Pronto para uso.  
E

x
p

re
s

s
aõ

 C
o

rp
o

ra
l 

II 

Sala de aula específica 

para o curso de teatro, 

com barras, espelhos, 

colchonetes. Tem 

equipamento de 

projeção e de áudio. 

Curso de Teatro: Interpretação Teatral; 

Expressão Corporal. 

 

 

 

 

 

 

Pronto para uso 

C
a

m
a

ri
m

 

Espaço de apoio para os 

alunos para a 

preparação de 

maquiagem e figurino. 

Curso de Teatro: Maquiagem, Cenografia, 

Indumentária. 

 

 

 

 

 

Pronto para uso 

S
a

la
 d

e
 F

ig
u

ri
n

o
/ 

D
e

p
ós

it
o

 

Espaço dedicado para 

guardar figurinos e 

cenários. Este espaço é 

de uso exclusivo do 

curso de teatro. 

Curso de Teatro: Projeto de Montagem; 

Indumentária; Direção Teatral; Interpretação 

Teatral. 

Pronto para uso. 
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L
a

b
. 

In
fo

rm
át

ic
a

 I
I 

Laboratório de 

Informática para edição 

de imagens/vídeos 

(PC) 

Curso de Teatro: Interpretação de TV e Cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 

L
a

b
. 

In
fo

rm
át

ic
a

 I
II 

Laboratório de 

Informática para edição 

de imagens/vídeos 

(PC) 

Curso de Teatro: Interpretação de TV e Cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

Novo investimento 

de tecnologia 
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7. Aspectos Legais 

O Curso de Bacharelado em Teatro da PUCPR foi implantado em 2010 como 

Curso de Bacharelado em Artes Cênicas por meio da Resolução nº. 102/2009 do 

CONSUN, sendo ofertadas 60 vagas no turno da noite com 3 anos de duração. 

Encontra-se no bojo da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional que em seu Capítulo IV, define o papel da 

Educação Superior no país.  

O Curso foi idealizado para fazer convergir às necessidades da sociedade de 

acordo com o PARECER N.º: CNE/CES 0195/2003 do Conselho Nacional de 

Educação, cumprindo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

Graduação, Resolução nº 11, de 11 de março de 2002 e as Diretrizes da PUCPR - 

Diretrizes para o Ensino de Graduação.  

Em agosto de 2009 por meio da resolução 111/2009 – CONSUN foi aprovada 

a matriz curricular para ingressantes de 2010.  Em dezembro de 2010, por meio da 

resolução nº. 140/2010 – CONSUN, foi alterada a denominação do curso de Artes 

Cênicas para Teatro atendendo às normativas legais. A matriz curricular do curso foi 

alterada com a resolução 142/2011 – CONSUN para ingressantes a partir de 2011. 

Para adequar-se à legislação de carga horária de 60 minutos, que ocorreu a 

partir de 2011, o Curso de Bacharelado em Teatro passou por um ajuste de horas 

nas Atividades Complementares, que inicialmente contemplava 36h para 

ingressantes em 2010, mudou para 324 horas para ingressantes em 2011, e 288 

horas para ingressantes em 2012. 

Com esta mudança de adequação à legislação de carga horária de 60 

minutos, houve à inclusão da disciplina Projeto Integrador I e II, perfazendo um total 

de 180 horas em 2011 e para os ingressantes em 2012, um total de 72 horas 

De acordo com a Resolução 166/2011 – CONSUN, ficou aprovada a 

mudança da matriz curricular para ingressantes em 2012, e a duração do Curso de 

Teatro passa de 3 anos para e 3 anos e 6 meses, visando proporcionar um maior 

aprofundamento e aproveitamento por parte do aluno no que diz respeito à 

realização de pesquisas e na produção do conhecimento.  

O corpo docente do Curso de Bacharelado em Teatro da PUCPR possui pós-

graduação e com isso atende ao Art. 66 da Lei n°9.394, de 20/12/1996. O NDE foi 
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instituído através do ato normativo 18/2012 e está em conformidade com as 

exigências do CONAES n°1, de 17/06/2010. O Curso de Teatro atende ao tempo de 

integralização proposto na Resolução CNE/CES n°02/2007, com carga horária total 

de 2.430 horas. 

De acordo com a Resolução 060/2012 – CONSUN, ficou aprovado o Manual 

do Estágio Supervisionado, do Curso de Bacharelado em Teatro, da Escola de 

Comunicação e Artes da PUCPR – Campus Curitiba. E, em 2013 entra em vigor a 

nova matriz curricular em conformidade com a Resolução 108/2012 – CONSUN. 

Para atender a Resolução CNE/CP n° 01 de 17/06/2004 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o Curso de Teatro da PUCPR 

promove ações tais como seminários, debates dentro do Plano de Trabalho das 

seguintes disciplinas: Didática, Literatura, Sociologia da Arte. Além disso, o Curso 

promoverá mesas-redondas, ciclo de palestras, e encontro com representantes de 

entidades representativas das culturas Afro-Brasileira, Africana e Indígena. 

Para atender o disposto na Lei 9.795, de 27/04/1999, e Decreto 4.281, de 

25/06/2002, que se refere às Políticas de Educação Ambiental; e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução CNE/CP nº 2, de 

15/06/2012), o Curso oferece de modo transversal, contínuo e permanente a 

discussão deste tema nas disciplinas de Ética, Cultura Religiosa, e Filosofia. O 

Curso também promoverá palestras, encontros com representantes de instituições 

ligadas às questões ambientais. Desde 2012 o Curso já desenvolve projetos 

envolvendo docentes e discentes abordando o tema em performances e encenações 

na comunidade, como por exemplo, o Projeto Dito e Feito.   

Em conformidade com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução CNE/CP nº 1 de 30/05/2012) o Curso contempla o tema nas 

disciplinas Ética, Cultura Religiosa, e Filosofia, com seminários e debates e 

encontros com agentes representativos dos direitos humanos. 

A disciplina de Libras é ofertada pela PUCPR, como disciplina optativa, e 

satisfaz as exigências do decreto nº 5.626/2005.  

 Para atender a Portaria Nº 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria 

Normativa MEC No 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2012, as informações 
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acadêmicas que constam neste PPC estão disponibilizados na forma impressa na 

coordenação do Curso e em forma virtual na página do Curso de Teatro 

Referências internas 

Este Projeto Pedagógico observou ainda as seguintes orientações institucionais: 

•Resolução nº 132/2005 – CONSUN (Aprova o Projeto Pedagógico Institucional – 

PPI da PUCPR);  

•Resolução nº 16/2012 – CONSUN (Aprova alterações no estatuto da PUCPR); 

•Resolução nº 09/2008 – CONSUN (Sistema de Avaliação e Aprovação); 

•Resolução nº 158/2000 – CONSUN (Aprova a reformulação do regimento geral da 

PUCPR); 

•Resolução N.º 76/2000 – CONSUN (Regulamenta o aproveitamento de estudos 

realizados em instituições de ensino superior estrangeiras e de estágios realizados 

no exterior);  

•Resolução nº 131/2005 – CONSUN (Aprova a política e a regulamentação de 

estágios na PUCPR);  

•Resolução n° 28/2008 – CONSUN (Aprova a alteração dos artigos 1.°, 5.°, 18 e 22 

da Resolução n° 106/2001 – CONSUN que aprovou o regulamento para a realização 

do projeto comunitário);  

•Resolução N.º 154/2008 – CONSUN (Aprova as normas para a transferência de 

alunos para a PUCPR); 

•Resolução nº 155/2008 – CONSUN (Aprova as normas para o aproveitamento de 

programas de aprendizagem dos cursos de graduação e cursos superiores de 

formação específica da PUCPR); 

•Resolução nº 189/2008 – CONSUN (Aprova o regulamento do Programa de 

Intercâmbio Universitário da PUCPR);  

•Resolução nº 58/2009 – CONSUN (Regulamenta a estrutura, organização e 

funcionamento da monitoria na PUCPR);  

•Resolução nº 38/2010 – CONSUN (Homologa a Resolução nº 28/2010 - CONSUN, 

que determinou a inclusão da disciplina Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, nas 

matrizes curriculares dos cursos de bacharelado e de tecnologia, como disciplina 

curricular optativa nos termos do Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005); 

•Resolução nº 85/2011 – CONSUN (Aprova a reestruturação das unidades 

acadêmicas da PUCPR);  
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•Resolução nº 204/2011 – CONSUN (Aprova a alteração do regime de oferta dos 

cursos de graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a partir do 1.° 

semestre de 2012); 

•Resolução nº 205/2011 – CONSUN (Aprova as disposições sobre a verificação final 

de créditos e disciplinas).  

 

Documentos complementares  

• Resolução n. 85/2011 – CONSUN, em setembro de 2011 (que trata da criação da 

Escola de Comunicação e Artes). 

• Decretos 37691 (04/08/1955) e 45341 (27/01/1959) (de criação e reconhecimento 

do Curso de Comunicação Social – Jornalismo, respectivamente). 

•Resoluções nº 71/2006, nº110/2003, nº 151/2006, nº 120/2008, nº 115/2011, 

nº18/2012 – CONSUN (de aprovação das matrizes curriculares). 

• Resoluções de aprovação de regulamentos (TCC, AC, Estágios, laboratórios, entre 

outros); 

•VIEIRA, Alboni Marisa Dudeque Pianovski; GUEBERT, Mirian Célia Castellain.  

 Conhecendo o Núcleo Docente Estruturante. PUCPR: Pró-reitoria acadêmica, 2012. 
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9. Anexos  

Anexo 1 -  Lista de Disciplinas Eletivas 

Anexo 2 -  Quadro de Equivalência de Matrizes 

Anexo 3 -  Regulamento de Atividades Complementares (Em arquivo separado, 

formato Word) 

Anexo 4 -  Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso (Em arquivo separado, 

formato Word) 

Anexo 5 -  Regulamento de Estágio (Em arquivo separado, formato Word) 

Anexo 6 -  Regulamento do Laboratório de Comunicação e Artes 
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Anexo 1 – Lista de Disciplinas Eletivas a partir de 2013 

Disciplinas Curso Origem AT AP Cred MT MP CH HA 

Cultura Digital Jornalismo   02   36 30 

Cinema Mundial e Brasileiro Jornalismo   04   72 60 

Fundamentos do Marketing Jornalismo   04   72 60 

História da Música Brasileira Música   03   54 45 

Etnomusicologia Música   02   36 30 

Gestão de Eventos Relações Públicas   04   72 60 

Assessoria de imprensa e 

mídia training 
Relações Públicas   04   72 

 60 

Pensamento Criativo Publicidade   04   72 60 

Cinema e Publicidade Publicidade   02   36 30 

Produção Audiovisual Publicidade   04   72 60 

 

Anexo 2 - Quadro de Equivalência de Matrizes 

Matriz 2013 Matriz 2012 

Sociologia da Arte Sociologia 

Fundamentos da Voz Expressão Vocal I 

Fundamentos da Linguagem Corporal Expressão Corporal I 

Elementos de Música I e II Elementos de Música I e II 

Estética e História da Arte Estética e História da Arte I e II 

Improvisação Teatral: Jogo e Presença Improvisação Teatral I 

História e Teoria do Teatro História da Arte Dramática I e II 

Filosofia Filosofia/ Processos do Conhecer 

Movimento para a Cena I Expressão Corporal II 
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Comunicação e Voz Profissional Expressão Vocal II 

Produção e Recepção de Textos Produção e Recepção de Textos 

Pesquisa em Teatro  

Improvisação para a Cena Improvisação Teatral II 

Ética Ética 

Comunicação e voz do ator Expressão Vocal III 

Movimento para a Cena II Expressão Corporal III 

Introdução à Leitura e Produção de Textos 

Dramáticos 

Introdução à Leitura e Produção de Textos 

Dramáticos 

História do Teatro Brasileiro I e II História do Teatro Brasileiro I e II 

Literatura Dramática Literatura Dramática I e II 

Interpretação: Princípios da ação cênica Interpretação I 

Cultura Religiosa Cultura Religiosa 

Dança I Expressão Corporal IV 

Canto I Expressão Vocal IV 

Interpretação: Práticas da Ação cênica Interpretação II 

Psicologia Psicologia 

Práticas pedagógicas aplicadas ao teatro Didática 

Dança II Expressão Corporal V 

Canto II Expressão Vocal V 

Interpretação: Poéticas Cênicas I Interpretação Teatral III 

Cenografia Cenografia I e II 

Figurino Indumentária I e II 

Sonoplastia Sonoplastia I e II 

Interpretação para TV e Cinema I e II Interpretação para TV e Cinema I e II 
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Critica Teatral Critica Teatral 

Interpretação: Poéticas Cênicas II Interpretação Teatral IV 

Direção Teatral I e II Direção Teatral I e II 

Projeto de Montagem I e II Projeto de Montagem I e II 

Gestão Cultural Produção Teatral 

Estágio Supervisionado I e II Estágio Supervisionado I e II 

Maquiagem Maquiagem 

Iluminação Teatral Iluminação Teatral I e II 
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ANEXO 3 – RESOLUÇÃO 203/2011 REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

RESOLUÇÃO 203/2011 REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Artigo 1º - Consideram-se atividades complementares aquelas relacionadas com o 

ensino, com a pesquisa e a extensão, desde que validadas pela Coordenação do 

Curso de Teatro. 

Artigo 2º - A realização de Atividades Complementares é obrigatória para a 

integralização do currículo pleno do curso de Teatro da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná – PUCPR, e obtenção do diploma de Bacharel em Teatro, 

conforme a estrutura curricular do curso aprovada por ato do Conselho Universitário 

- CONSUN. 

Artigo 3º - As Atividades Complementares deverão privilegiar a construção de 

conhecimentos adicionais à formação acadêmica, de acordo com os objetivos do 

Curso e relacionados à formação profissional dos bacharéis em Teatro, pela 

participação em: 

- Cursos de extensão; 

- Oficinas; 

- Congressos; 

- Seminários; 

- Palestras/ fóruns/ conferências; 

- Produções artísticas e culturais em eventos locais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

Artigo 4º - O curso não se obriga a ofertar atividades complementares, exceto a de 

Monitoria nos termos da legislação que regulamenta a estrutura, organização e 

funcionamento dessa atividade na PUCPR, devendo, apenas, providenciar o 

reconhecimento das atividades realizadas segundo critérios definidos neste 

Regulamento. 

Artigo 5º - A organização, supervisão, acompanhamento e convalidação das 

atividades complementares ficarão sob a responsabilidade da Coordenação do 
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Curso, que poderá designar professor para a emissão de parecer sobre o 

reconhecimento ou validade de qualquer atividade realizada pelo aluno. 

Parágrafo Único - A decisão final sobre o parecer emitido caberá à Coordenação do 

Curso, da qual não caberá recurso de qualquer natureza, sendo dado conhecimento 

ao estudante por meio de edital físico ou virtual. 

Artigo 6º - Na avaliação das atividades complementares serão considerados: 

A compatibilidade das atividades com os objetivos do curso; 

A qualidade na realização da atividade; 

O total de horas dedicadas à atividade. 

Artigo 7º - As atividades complementares devem ser validadas e registradas por 

meio de procedimentos constantes do Anexo deste Regulamento. 

Artigo 8º - O pedido para reconhecimento e validação de atividades 

complementares deverá ser feito pelo aluno quando divulgado em edital de 

convocação para o período em que estiver regularmente matriculado. 

§ 1º - O pedido deverá ser protocolado na Secretaria da Escola de Comunicação e 

Artes – ECA, Câmpus Curitiba, nos prazos determinados em edital divulgado pela 

Coordenação do Curso, considerando as atividades cumpridas do primeiro ao último 

período curricular do curso. 

§ 2º - Poderão ser validadas como atividades complementares as que forem 

realizadas pelo aluno a partir da primeira matrícula no curso. 

§ 3º - Poderão ser aceitas atividades de extensão (cursos, seminários, congressos, 

conferências e outros similares) realizadas em outras Escolas da PUCPR, ou em 

outra instituição, desde que haja compatibilidade com as disciplinas que tenha 

cursado ou que esteja em curso.  

§ 4º - Não serão validades as atividades cuja frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco) por cento não tenha sido alcançada. 

§ 5º - Alunos oriundos de outras instituições poderão solicitar validação de atividades 

realizadas a partir de sua matrícula inicial na Instituição de origem. 

Artigo 9º - O aluno deverá cumprir as horas aula de atividades complementares 

definidas nas respectivas matrizes curriculares, aprovadas de acordo com o ano de 

ingresso no curso, e apresentar comprovação da participação em cada atividade 

realizada. 



151 

 

§ 1º - Os alunos que não apresentarem o número de horas de atividades nas datas 

estabelecidas deverão justificar e apresentar no semestre seguinte o número de 

horas de atividades em falta e das atividades relativas ao período que está 

cursando. 

§ 2º - A participação em atividades complementares não implica em abono de faltas. 

Artigo 10 - As horas referentes às atividades complementares deverão ser lançadas 

no histórico escolar do aluno pelo setor responsável em registro acadêmico, depois 

de homologadas pela Coordenação do Curso. 

Artigo 11 - Do indeferimento ao reconhecimento da atividade cabe recurso, desde 

que fundamentado e protocolado na secretaria da ECA no prazo de três dias úteis 

contados da data da publicação do edital com o resultado da análise do pleiteado. 

Artigo 12 - Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela 

Coordenação do Curso juntamente com o respectivo Colegiado. 

Artigo 13 - A Coordenação do Curso de Teatro poderá propor normas 

complementares a este Regulamento, as quais deverão ser submetidas à 

homologação do Decano da Escola de Comunicação e Artes. 

Artigo 14 - Este Regulamento entra em vigor a partir da presente data, revogadas 

as disposições em contrário, sendo aplicável a todos os acadêmicos regularmente 

matriculados. 
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DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
TEATRO PUCPR 
 
I - ENSINO 
 
MODALIDADE DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 
CARGA HORÁRIA 
EQUIVALENTE 
(Horas aula = h/a) 

I. Estágio curricular não 
obrigatório, realizado ao 
longo do curso 
 

- Atestado emitido pela 
unidade concedente, 
indicando o período, horas 
trabalhadas e descrição 
sucinta das atividades 
realizadas. 

- 8 a 12 horas semanais e 
seis meses no mínimo = 8 
horas 
- 13 a 20 horas semanais e 
seis meses no mínimo = 10 
horas 
- Mais de 20 horas semanais 
e seis meses no mínimo = 15 
horas 

II. Implementação de 
projeto individual para a 
realização de atividades 
relacionadas ao teatro  

- Relatório detalhado das 
atividades realizadas. 
- Declaração emitida por 
profissional responsável 
pela comunidade onde foi 
desenvolvido o projeto, 
com parecer sucinto 
acerca das atividades 
desenvolvidas. 
- Avaliação final pelo 
professor designado como 
supervisor. 

- 15 horas por projeto 
 

III. Atuação como 
participante, ministrante, 
em cursos, workshops, 
oficinas, palestras e afins 

- Atestado fornecido pelo 
local em que foi realizada, 
constando período, carga 
horária e descrição da 
atividade. 

- 15 horas por projeto 

IV. Atividade de 
Preparação, Ensaio e 
Produção de Montagens 
Públicas 

- Atestado fornecido pelo 
professor responsável pelo 
projeto de montagem, 
constando período, carga 
horária e descrição da 
atividade. 

- até 90 horas por semestre 

 
II – PESQUISA 
 
MODALIDADE DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 
CARGA HORÁRIA 
EQUIVALENTE 
(Horas aula = h/a) 

I. Apresentação de 
trabalho em evento 
científico, em pôster ou 
apresentação oral 

- Cópia do trabalho 
publicado nos ANAIS do 
evento, ou  
- Declaração fornecida 
pelos organizadores do 
evento 

- Internacional: 25 horas 
- Nacional: 15 horas 
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II. Publicação de artigo 
científico em periódico 

- Cópia do artigo com a 
indicação do periódico, ou  
- Carta de aceite 
Obs.: Às publicações com 
mais de um autor serão 
creditadas horas 
resultantes da média 
aritmética entre o número 
de horas e o nº de 
participantes 

25 horas 

III. Publicação de trabalho 
em anais de congressos 

- Cópia do trabalho 
publicado nos ANAIS do 
evento, ou  
- Declaração da 
organização do evento 

- Internacional: 25 horas 
- Nacional: 20 horas 

IV. Participação como 
bolsista em Programa de 
Iniciação Científica – 
PIBIC 

- Atestado ou certificado 
assinado pelo professor 
orientador 
- Resumo da pesquisa 
realizada 

- 25 horas por semestre 

V. Realização de 
pesquisa de caráter 
voluntário 

- Atestado ou certificado 
assinado pelo professor 
orientador mediante 
relatório do desempenho e 
frequência obtidos pelo 
aluno, e 
- Resumo da pesquisa 
realizada 

- 25 horas por semestre 

VI. Publicação em revista 
indexada 

- Cópia do artigo com a 
indicação da revista, ou  
- Carta de aceite 

a) Nacional: 
- Autor: 20 horas 
- Co-autor: 10 horas 
b) Internacional: 
- Autor: 25 horas 
- Co-autor: 15 horas 

VII. Participação em 
concurso relacionado à 
área 

- Atestado ou certificado - Nacional: 10 horas - 
Internacional: 15 horas 

VIII. Premiações em 
atividades/eventos 
relacionados ao Curso de 
Teatro 

- Atestado ou certificado - Nacional: 20 horas 
- Internacional: 25 horas 
 

IX.  Participação em 
grupos de estudos 

- Relatório final aprovado e 
validado professor 
coordenador do grupo 

-15 horas por semestre 

X.   Organização de 
evento relacionado ao 
curso de Teatro 

- Atestado ou certificado 
emitido pela instituição 
onde foi realizado 

-10 horas 

XI.  Publicações de livros, 
capítulos de livros, 
elaboração de material 
didático relacionados ao 
Teatro 

- Ficha catalográfica, 
sumário e página inicial do 
capitulo 
- Comprovação do material 
elaborado 
 

- 25 horas por publicação 
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III – EXTENSÃO  
 
MODALIDADE DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 
CARGA HORÁRIA 
EQUIVALENTE 
(Horas aula = h/a) 

I.Participação em curso 
de extensão 
Serão considerados como 
extensão, cursos com o 
mínimo de 8 horas 

- Certificado emitido pela 
instituição onde o curso foi 
realizado 
- Frequência mínima de 
75% 

Para cursos com mais de 25 
horas serão creditados o 
máximo limitado em 25 horas 

II.Participação como 
ouvinte em congressos 
científicos, seminários, 
palestras, mini-cursos e 
outros eventos 
relacionados com o 
curso. 

- Certificado emitido pelos 
organizadores do evento 

Congressos:  
- Frequência mínima de 75%: 
até 10 horas 
b) Seminários:  
- Frequência mínima de 75%: 
até 5 horas  
c) Palestras, mini-cursos: 
- até 5 horas 

III.Atuação em entidade 
de representação 
estudantil, líder de turma, 
membro de diretoria de 
centro acadêmico, 
conselhos universitários, 

- Atestado comprovando 
exercício da função 

- 10 horas por semestre de 
participação 

IV. Participação em 
eventos ofertados na 
Semana Acadêmica do 
Curso 

- Certificado  
- Frequência mínima de 
75% 

- 10 horas por semestre  
 

V. Participação em 
viagens acadêmicas, 
científicas e culturais 

- Atestado ou certificado 
emitido pelo professor 
responsável pela viagem,  
- Relatório da viagem  

- 5 horas por dia útil 

VI. Organização de 
eventos acadêmicos, 
científicos e culturais  

- Atestado ou certificado 
assinado pelo professor 
responsável pelo evento 

- 10 horas 

VII. Participação na Feira 
de Cursos da PUCPR 

- Atestado ou certificado 
assinado pelo professor 
responsável pelo evento 

- Horas designadas para a 
atividade 

VIII. Participação em 
atividades esportivas 
como atleta da PUCPR 

-Atestado ou certificado   - 5 horas por evento 

IX. Participação em 
intercâmbios 
internacionais vinculados 
à PUCPR. 

- Atestado ou certificado - 20 horas 

X. Participação em 
atividades sociais e 
políticas 

- Atestado ou certificado - 5 horas por evento 

XI. Realização de curso 
regular de língua 
estrangeira. 

- Atestado ou certificado, 
com frequência e 
aprovação 

- Horas designadas para a 
atividade 

 



155 

 

IV - Atividades culturais-cênicas 
 
I. Participações em grupos 
artísticos institucionais 

- Declaração emitida pelo 
responsável pelo corpo 
artístico 

- Horas designadas para a 
atividade 

II. Apresentações artísticas 
públicas 

- Cartazes, programas 
impressos, matérias 
publicadas em jornais 
áudios-visuais ou 
impressos 

- 5 horas por apresentação 

III.  Participação em 
atividades culturais da 
PUCPR como monitor, 
apresentador, artista, 
jurado 

- Atestado ou certificado - 2 horas por evento 

IV. Participação em 
gravações de audiovisuais 
como ator 

- Atestado ou certificado 
- Cópia da gravação em 
mídia 

2 horas por faixa de 
participação 

V. Criação de textos 
dramatúrgicos encenados 
para teatro 

- Atestado ou certificado 
- Registro da autoria 

15 horas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

R E S O L U Ç Ã O   N.°  100/2013 - CONSUN 
 
APROVA A ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DO CURSO DE TEATRO (BACHARELADO) DA ESCOLA 
DE COMUNICAÇÃO E ARTES. (*)  
 
O Presidente do Conselho Universitário no uso de suas atribuições estatutárias e 
tendo em vista o Parecer n.° 48/2013 - CAMGRAD, aprovado pela Câmara de 
Graduação e Educação Continuada na sessão extraordinária do dia 18 de junho de 
2013, 
 
R E S O L V E: 
 
 

Art. 1.° - Consideram-se Atividades Complementares aquelas relacionadas ao 
ensino, à pesquisa e à extensão, desde que validadas pela Coordenação do Curso 
de Teatro, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), por meio das 
seguintes modalidades: 
 

I. ensino: atividades de monitoria desenvolvidas em relação às disciplinas 
oferecidas pelo Curso de Teatro, estágios não obrigatórios e outras; 
II. pesquisa: projetos de iniciação científica voltados à investigação de 
temas relevantes à área do teatro; 
III. extensão: ações realizadas sob a forma de cursos, seminários, 
simpósios, congressos, conferências ou outros similares; 
IV. atividades culturais cênicas: participação em atividades ligadas às artes 
cênicas.  

 Parágrafo único - O estudante deve, obrigatoriamente, participar de atividades 
relacionadas a todas as modalidades. 
 
 

Art. 2.° - A Coordenação do Curso de Teatro pode designar professor para 
emitir parecer sucinto sobre o reconhecimento de qualquer atividade realizada pelo 
estudante, ou que venha a realizar, cabendo ao Coordenador do Curso a decisão 
final, da qual não cabe recurso de qualquer natureza. 
 
 

Art. 3.° - A carga horária total das Atividades Complementares está definida 
na matriz curricular aprovada por ato do Conselho Universitário (CONSUN), de 
acordo com o ano de ingresso no Curso e deve ser cumprida integralmente até o 
último período curricular. 
 

Art. 4.° - O Curso de Teatro pode aceitar que o estudante realize atividades 
de extensão (cursos, seminários, simpósios, congressos, conferências) em outras 
Escolas da PUCPR, ou em outra instituição, desde que haja compatibilidade com as 
disciplinas que tenha cursado ou que esteja em curso, devendo ser validadas pela 
Coordenação. 
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§ 1.° - O aproveitamento das atividades realizadas deve ser comprovado 
mediante certificado de frequência, relatórios, ou outro meio previamente 
determinado pela Coordenação do Curso de Teatro. 

§ 2.° - O estudante deve protocolar na secretaria da Escola de Comunicação 
e Artes requerimento para a validação da atividade pela Coordenação do Curso de 
Teatro, apresentando documento oficial e fotocópia que especifique a entidade 
promotora, a carga horária e a frequência obtida. 

§ 3.° - Devem ser anexadas ao protocolo apenas as fotocópias dos 
documentos, após a confirmação de autenticidade. 

§ 4.° - Em nenhuma hipótese são validadas atividades cuja frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) não tenha sido atingida, quando a natureza da 
atividade assim o exigir.  

§ 5.° - Podem ser validadas como Atividades Complementares as que forem 
realizadas pelo estudante a partir da primeira matrícula no Curso.  
 

Art. 5.° - Ao professor responsável pelas Atividades Complementares 
compete: 

I. analisar a documentação das Atividades Complementares 
apresentadas pelo estudante, de acordo com o que estabelece este Regulamento; 

II. validar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante 
conforme os critérios estabelecidos, levando em consideração a documentação 
apresentada; 

III. fixar e divulgar datas e horários de atendimento ao estudante para 
análise dos documentos comprobatórios apresentados; 

IV. controlar e registrar as Atividades Complementares desenvolvidas, 
bem como os procedimentos administrativos inerentes;  

V. programar e coordenar as Atividades Complementares oferecidas pelo 
Curso de Teatro; 

VI. encaminhar à Coordenação do Curso de Teatro na data de 
encerramento do semestre letivo o resultado parcial das horas concluídas pelo 
estudante para as devidas providências e registros acadêmicos. 
 

Art. 6.° - Ao estudante compete: 
I. informar-se sobre as Atividades Complementares oferecidas pela 

PUCPR ou por outras instituições; 
II. inscrever-se nos programas e deles participar efetivamente; 
III. apresentar ao professor responsável pelas Atividades 
Complementares, até a data limite fixada, a documentação comprobatória das 
atividades realizadas; 
IV. realizar até o 7.° período do Curso ações que totalizem a carga horária 

mínima obrigatória de Atividades Complementares; 
V. arquivar a documentação comprobatória das atividades realizadas e 

apresentá-las sempre que solicitado. 
 

Art. 7.° - As Atividades Complementares devem privilegiar a construção de 
comportamentos sociais e profissionais adicionais às atividades acadêmicas 
tradicionais em Teatro, de acordo com os grupos relacionados na tabela de 
Detalhamento das Atividades Complementares, em anexo. 
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Art. 8.° - Na avaliação das Atividades Complementares são considerados: 
I. a compatibilidade das atividades com os objetivos do Curso; 
II. a qualidade na realização da atividade; 
III. o total de horas dedicadas à atividade. 

 
Art. 9.° - A participação em Atividades Complementares não implica em abono 

de faltas. 
 

Art. 10 - A Coordenação do Curso pode propor normas complementares a 
esta regulamentação, as quais devem ser submetidas à apreciação do Colegiado do 
Curso e homologadas pelo(a) Decano(a) da Escola de Comunicação e Artes. 
 

Art. 11 - Os casos omissos neste Regulamento são analisados por comissão 
designada pela Coordenação do Curso de Teatro. 
 

Art. 12 - Este Regulamento entra em vigor a partir da presente data, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Sala de Sessões do Conselho 
Universitário, em Curitiba, aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e treze. 
 
 
 
                                    Clemente Ivo Juliatto 
                                          PRESIDENTE 
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ANEXO 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DO CURSO DE TEATRO DA PUCPR 

I - ENSINO 

 

MODALIDADE 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

CARGA HORÁRIA 

EQUIVALENTE 

I. Estágio curricular não 
obrigatório, realizado ao longo 
do curso. 

 

 

 

Atestado emitido pela unidade 

concedente, indicando o período, horas 

trabalhadas e descrição sucinta das 

atividades realizadas. 

• 8 a 12 horas semanais e seis 
meses no mínimo = 8 horas. 

• 13 a 20 horas semanais e seis 
meses no mínimo = 10 horas. 

• Mais de 20 horas semanais e seis 
meses no mínimo = 15 horas. 

II. Implementação de projeto 
individual para a realização de 
atividades relacionadas ao 
teatro. 

 

 

• Relatório detalhado das atividades 
realizadas. 

• Declaração emitida por profissional 
responsável pela comunidade onde foi 
desenvolvido o projeto, com parecer 
sucinto acerca das atividades 
desenvolvidas. 

• Avaliação final pelo professor 
designado como supervisor. 

15 horas por projeto. 

 

III. Atuação como ministrante em 
cursos, workshops, oficinas, 
palestras e afins. 

 

 

Atestado fornecido pelo local em 

que foi realizada, constando período, 

carga horária e descrição da atividade. 

15 horas por projeto. 

 

II - PESQUISA 

MODALIDADE DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

CARGA HORÁRIA 

EQUIVALENTE 

I. Apresentação de trabalho em 
evento científico, em pôster ou 
apresentação oral. 

 

• Cópia do trabalho publicado nos 
anais do evento, ou  

• Declaração fornecida pelos 
organizadores do evento. 

• Internacional: 25 horas. 
• Nacional: 15 horas. 

II. Publicação de artigo científico 
em periódico. 

 

• Cópia do artigo com a indicação do 
periódico, ou  

• Carta de aceite. 
Obs.: Às publicações com mais 

de um autor serão creditadas horas 

resultantes da média aritmética entre o 

número de horas e o n.° de participantes. 

25 horas. 

III. Publicação de trabalho em 
anais de congressos. 

 

• Cópia do trabalho publicado nos 
anais do evento, ou  

• Declaração da organização do 
evento. 

• Internacional: 25 horas. 
• Nacional: 20 horas. 

IV. Participação em Programa de 
Iniciação Científica (PIBIC). 

 

• Atestado ou certificado assinado pelo 
professor orientador, e 

• Resumo da pesquisa realizada. 

25 horas por semestre. 

V. Realização de pesquisa de 
caráter voluntário. 

 

• Atestado ou certificado assinado pelo 
professor orientador mediante 
relatório do desempenho e 

25 horas por semestre. 



160 

 

frequência obtidos pelo aluno. 
• Resumo da pesquisa realizada. 

VI. Publicação em revista 
indexada. 

 

• Cópia do artigo com a indicação da 
revista, ou  

• Carta de aceite. 

a) Nacional: 

• Autor: 20 horas. 
• Coautor: 10 horas. 

b) Internacional: 

• Autor: 25 horas. 
• Coautor: 15 horas. 

VII. Participação em concurso 
relacionado à área. 

Atestado ou certificado. • Nacional: 10 horas.  
• Internacional: 15 horas. 

VIII. Premiações em 
atividades/eventos 
relacionados ao Curso de 
Teatro. 

Atestado ou certificado. • Nacional: 20 horas. 
• Internacional: 25 horas. 

 

IX. Participação em grupos de 
estudos. 

 

Relatório final aprovado e 

validado pelo professor coordenador do 

grupo. 

15 horas por semestre. 

X. Organização de evento 
relacionado ao curso de 
Teatro. 

Atestado ou certificado emitido 

pela instituição onde o evento foi 

realizado. 

10 horas. 

XI. Publicações de livros, 
capítulos de livros, elaboração 
de material didático 
relacionado ao teatro. 

• Ficha catalográfica, sumário e página 
inicial do capítulo. 

• Comprovação do material elaborado. 
 

25 horas por publicação. 

 

III - EXTENSÃO  

MODALIDADE DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

CARGA HORÁRIA 

EQUIVALENTE 

I. Participação em curso de 
extensão. Serão considerados 
como extensão, cursos com o 
mínimo de 8 horas. 

• Certificado emitido pela instituição 
onde o curso foi realizado. 

• Frequência mínima de 75%. 

Para cursos com mais de 

25 horas são creditados o limite 

máximo em 25 horas. 

II. Participação como ouvinte em 
congressos científicos, 
seminários, palestras, mini 
cursos e outros eventos 
relacionados com o curso. 

 

Certificado emitido pelos 

organizadores do evento. 

a) Congressos:  

• Frequência mínima de 75%: 
até 10 horas. 

b) Seminários:  

• Frequência mínima de 75%: 
até 5 horas.  

c)  Palestras, mini cursos:  
• até 5 horas. 

III. Atuação em entidade de 
representação estudantil, líder 
de turma, membro de diretoria 
de centro acadêmico, conselhos 
universitários. 

Atestado comprovando 

exercício da função. 

10 horas por semestre 

de participação. 

IV. Participação em eventos 
ofertados na Semana 
Acadêmica do Curso. 

• Certificado.  
• Frequência mínima de 75%. 

10 horas por semestre.  

 

V. Participação em viagens 
acadêmicas, científicas e 
culturais. 

• Atestado ou certificado emitido pelo 
professor responsável pela viagem. 

• Relatório da viagem.  

5 horas por dia útil 

VI. Organização de eventos 
acadêmicos, científicos e 
culturais. 

Atestado ou certificado assinado 

pelo professor responsável pelo evento. 

10 horas 
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VII. Participação na Feira de Cursos 
da PUCPR. 

Atestado ou certificado assinado 

pelo professor responsável pelo evento. 

n.° de horas realizadas. 

VIII. Participação em atividades 
esportivas como atleta da 
PUCPR. 

Atestado ou certificado.   5 horas por evento. 

IX. Participação em intercâmbios 
internacionais vinculados à 
PUCPR. 

Atestado ou certificado. 20 horas. 

X. Participação em atividades 
sociais e políticas. 

 

Atestado ou certificado. 5 horas por evento. 

XI. Realização de curso regular de 
língua estrangeira. 

Atestado ou certificado, com 

frequência e aprovação. 

n.° de horas realizadas.  

 
 
IV - ATIVIDADES CULTURAIS CÊNICAS 

MODALIDADE DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

CARGA HORÁRIA 

EQUIVALENTE 

I. Participações em grupos 
artísticos institucionais. 

Declaração emitida pelo 

responsável pelo corpo artístico. 

n.° de horas realizadas. 

II. Apresentações artísticas 
públicas. 

 

Cartazes, programas impressos, 

matérias publicadas em jornais áudios-

visuais ou impressos. 

5 horas por 

apresentação. 

III. Participação em atividades 
culturais da PUCPR como 
monitor, apresentador, artista, 
jurado. 

Atestado ou certificado 2 horas por evento. 

IV. Participação em gravações de 
audiovisuais como ator. 

• Atestado ou certificado. 
• Cópia da gravação em mídia. 

2 horas por faixa de 

participação. 

V. Criação de textos 
dramatúrgicos encenados 
para teatro. 

• Atestado ou certificado. 
• Registro da autoria. 

15 horas.  
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ANEXO 4 – REGULAMENTO PARA O PROJETO DE MONTAGEM DO ÁURSO DE 
BACHARELADO EM TEATRO DA PUCPR – 2013 (AGUARDANDO ANÁLISE DA 
CAMGRAD) 
 
 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Artigo 1º – No Curso Bacharelado em Teatro, da PUCPR, o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) é desenvolvido nas disciplinas Projeto de Montagem I e 
Projeto de Montagem II, do 6º e 7º períodos, conforme matriz curricular aprovada por 
ato do Conselho Universitário (CONSUN). 
 

Artigo 2º - A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é 
requisito obrigatório e parcial para a integralização do Curso e obtenção do Diploma 
de Bacharel em Teatro, da PUCPR. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Artigo 3º - No interesse do aprofundamento do campo de conhecimento no 

qual o curso está inserido, o TCC deve estar alicerçado por suportes práticos e 
teóricos do contexto teatral, privilegiando as iniciativas que contribuam para ações 
sociais, culturais e comunitárias, que promovam o autoaprendizado, os 
procedimentos de investigação, a análise e a crítica dos diversos elementos e 
processos estéticos da arte teatral, com o propósito de conciliar os objetivos do 
curso aos da instituição. 
 

Artigo 4º - A realização do TCC tem por objetivo geral reforçar a articulação 
entre os conteúdos das disciplinas teóricas e práticas, efetivando condições de 
reflexão acadêmica, práticas cênicas e responsabilidade social.  
 

Artigo 5º – Com a elaboração do TCC, as disciplinas Projeto de Montagem I 
e Projeto de Montagem II têm como objetivos específicos: 

 
I. Reunir em um projeto acadêmico final o conhecimento acumulado durante o 

curso; 
II. Aperfeiçoar a capacidade do estudante de organização e elaboração do 

pensamento crítico e de práticas teatrais; 
III. Aprofundar o conhecimento do estudante em relação a tópicos e práticas 

específicos; 
IV. Fornecer elementos para a pesquisa nas Artes Cênicas, em áreas 

específicas do Teatro, as quais fazem parte das abordagens curriculares do curso; 
V. Possibilitar o exercício e produção intelectual a partir da experiência 

acadêmica, de modo a estabelecer um elo entre a teoria e a prática do teatro; 
VI. Possibilitar a produção de conhecimento sobre teatro, bem como de obras 

teatrais que sejam contribuições à experiência geral do teatro. 
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CAPITULO III 
DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

PROJETO DE MONTAGEM I E PROJETO DE MONTAGEM II 
 

Artigo 6º - São atribuições do professor responsável pela disciplina:  
 

I. Divulgar as formas de funcionamento das disciplinas Projeto de Montagem I 
e Projeto de Montagem II para professores e estudantes; 

II. Supervisionar o andamento geral dos trabalhos, nas suas diferentes 
etapas;  

III. Verificar em quais pontos ou assuntos os estudantes estão tendo 
dificuldades, corrigindo essas falhas; 

IV. Participar de reuniões e, quando solicitado pela Coordenação do Curso, 
elaborar pareceres sobre questões relacionadas ao TCC; 

V. supervisionar o trabalho dos estudantes quanto ao cumprimento das 
normas estabelecidas neste regulamento;  

VI. Informar os estudantes sobre as normas deste regulamento; 
VII. Zelar pelo cumprimento das normas deste regulamento; 
VII. Supervisionar os trabalhos do Projeto de Montagem I e Projeto de 

Montagem II; 
IX. Integrar as bancas de avaliação dos projetos de montagem;   
X. Articular junto à Coordenação do Curso de Teatro a viabilização econômica 

e administrativa para organização e o desenvolvimento dos trabalhos; 
XI. Divulgar as linhas de ação, pesquisa e conhecimento que os projetos de 

montagem deverão seguir; 
XII. Definir prazos para a apresentação dos projetos de montagem; 
XIII. Orientar a elaboração de um cronograma de atividades a ser cumprido 

pelos grupos de trabalho até a data de apresentação dos Projetos de Montagem; 
XIV. Orientar o projeto de modo que o trabalho represente acréscimo de 

conhecimentos para o estudante, para o professor, para a instituição e possa ser 
concluído dentro do tempo estabelecido; 

XV. Organizar, junto com a coordenação do curso, o processo de constituição 
da Banca Examinadora, definindo o cronograma de apresentação dos trabalhos.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS ESTUDANTES 

 
Artigo 7º – São direitos e deveres dos estudantes: 
 
I.Escolher o objeto do TCC, que deve estar relacionado a temas específicos 

de acordo com as orientações do professor responsável;  
II. Participar das supervisões com o orientador e na impossibilidade de 

comparecimento na data marcada, comunicar ao professor responsável com 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência; 

III. Observar que na rotina de orientação é importante a presença de todos os 
membros da equipe; 

IV. Elaborar o TCC segundo as normas da instituição, observando os padrões 
éticos que regem a profissão; 



164 

 

V. Comunicar ao professor responsável pela disciplina Projeto de Montagem 
quaisquer dificuldades que possam prejudicar o andamento do projeto; 

VI. Manter a equipe com os mesmos integrantes durante todo o processo, 
dada a impossibilidade de sua dissolução até a conclusão do trabalho; 

VII.Conhecer e cumprir as normas e procedimentos definidos neste 
regulamento; 

VIII.Cumprir os prazos das etapas de seu Projeto de Montagem; 
IX. Entregar uma cópia do Projeto de Montagem à Coordenação do Curso 

após a apresentação, contendo as reformulações solicitadas pela Banca 
Examinadora, vinculando a entrega à sua aprovação na disciplina de Projeto de 
Montagem. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO DE MONTAGEM 

 
Artigo 8º – O trabalho redigido é individual, obrigatório, e consiste de um 

relatório sobre o processo de criação desenvolvido na realização do Projeto de 
Montagem. 
 

Artigo 9º – O trabalho prático é constituído pela encenação de obras teatrais 
realizadas pelos estudantes da disciplina Projeto de Montagem. A função principal 
do estudante deve ser o trabalho de criação como ator/intérprete. 

§1 – os trabalhos práticos devem ser feitos em grupos com, no mínimo, três 
estudantes e serão analisados por uma Banca Examinadora que avaliará os 
estudantes individualmente; 

§ 2 - os estudantes são responsáveis pela formação de suas equipes de 
trabalho; 

§ 3 - a encenação deve ter duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 
minutos. 

§ 4 - o professor de Projeto de Montagem pode autorizar o estudante a 
exercer além da função de ator, funções como dramaturgo, diretor, cenógrafo, 
iluminador, sonoplasta, ou outra atividade afim aos conhecimentos desenvolvidos no 
curso. 

§ 5 - o número de integrantes de um mesmo projeto e a duração da 
encenação poderão ser flexibilizados pelo professor da disciplina de Projeto de 
Montagem se ele assim julgar conveniente. 
 

Artigo 10 - A estrutura formal do projeto deve seguir o roteiro definido pelo 
professor da disciplina Projeto de Montagem; 
 

Artigo 11 - O Relatório final deve ser elaborado segundo as normas para 
Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da ABNT, disponibilizadas no ambiente 
virtual de aprendizagem Eureka. 
 

Artigo 12 – O Projeto de Montagem deve respeitar os direitos dos cidadãos e 
não apresentar qualquer forma de discriminação, conforme Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
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Artigo 13 – O professor responsável pela disciplina Projeto de Montagem 
poderá apresentar restrições ao tema ou à proposta de trabalho que, dependendo 
do caso, deve ser reestudado para aceitação ou reprovado para execução. 
 

Artigo 14 – Os estudantes que não tiverem o objeto de seu TCC aprovado 
devem buscar novo tema e apresentá-lo para aprovação, tendo para isso um prazo 
de 10 dias corridos a partir da devolutiva do professor da disciplina. 
 

Artigo 15 – O professor da disciplina Projeto de Montagem não aceitará 
propostas de TCC que sejam consideradas insuficientes para avaliação das 
competências a serem desenvolvidas no Curso de Bacharelado em Teatro.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DA BANCA EXAMINADORA 

 
Artigo 16 – O Projeto de Montagem deve ser apreciado por uma Banca 

examinadora composta pelo professor da disciplina Projeto de Montagem, por outro 
professor do Curso de Teatro da PUCPR, e por um professor ou artista teatral 
convidado pela coordenação do Curso. 
 §1- É atribuição da banca examinadora avaliar a encenação resultante do 
Projeto de Montagem. 
 §2- Em caso de impedimento, os membros examinadores poderão ser 
substituídos, de acordo com indicação dada pelo Coordenador do Curso; 
  §3 - A composição da Banca examinadora deve ser divulgada com no 
mínimo 15 (quinze) dias antes da apresentação final do Projeto de Montagem . 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MONTAGEM 

 
Artigo 17 – A apresentação do Projeto de Montagem divide-se em duas 

etapas:  
I. na primeira etapa, cada equipe deve entregar um roteiro do trabalho 

prático a ser encenado pelo grupo;  
II. na segunda etapa, deve ser feita a apresentação teatral pública, 

doravante chamada Prova Pública, e cada estudante deve entregar o seu Relatório 
individual sobre o processo de montagem. Ambas as etapas são estabelecidas 
conforme calendário semestral do Projeto de Montagem. 
 

Artigo 18 – A primeira etapa deve ser realizada com a antecedência mínima 
de noventa (90) dias da data prevista para a apresentação da Prova Pública. Cada 
grupo deve apresentar um Roteiro da encenação para leitura e avaliação por parte 
do professor da disciplina de Projeto de Montagem, o qual determina correções que 
serão incorporadas ao trabalho.  
 §3- Na segunda etapa, cada estudante deve entregar ao professor da 
disciplina Projeto de Montagem seu Relatório Individual na data da apresentação da 
Prova Pública; 
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 §4- As apresentações das Provas Públicas devem ser realizadas em horários 
e datas previamente aprovados pela coordenação do Curso de Teatro; 
 §5- As apresentações das Provas Públicas são abertas à comunidade. 
 

Artigo 19 – A Prova Pública do Projeto de Montagem deve seguir o seguinte 
roteiro: 

I. trinta (30) minutos antes do início das apresentações, os grupos devem 
entregar a cada membro da Banca um roteiro resumido do seu projeto, contendo 
informações sobre o autor da obra de referência; apresentação dos pontos que 
nortearam a pesquisa e a concepção do trabalho de criação. 

II. preparação da cena a ser apresentada ( 10 minutos);  
III. apresentação da cena (duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 

minutos); 
IV.arguição da banca (10 minutos para cada examinador); 
V.resposta à arguição (com duração máxima de 10 minutos); 
VI.discussão da banca para atribuição de nota (10 minutos). 

 
Parágrafo único – Cabe ao professor da disciplina Projeto de Montagem 

alterar o roteiro da apresentação em função das especificidades do projeto. 
 

Artigo 20 – A decisão da banca é soberana, não cabendo recurso sobre o 
resultado por ela proferido.  
 
 

CAPITULO VIII 
DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

 
Artigo 21 – Sobre as disposições das notas:  
I. a nota final de cada estudante é obtida através da soma simples da nota da 

Prova Pública, atribuída pela Banca, com a nota do Relatório Individual, atribuída 
pelo professor da disciplina de Projeto de Montagem; 

II. a nota da Prova Pública é atribuída pela Banca, a cada membro do 
grupo, e equivale a 80% da nota total do Projeto de Montagem; 

III. a nota da Prova Pública é obtida através da média aritmética das notas 
atribuídas pelos professores que compõem a Banca examinadora; 

IV. a discussão com finalidade de atribuição de nota para a Prova Pública 
é feita pela Banca imediatamente após a apresentação de cada grupo. Essa 
discussão é fechada ao público e aos estudantes; 

V. a nota do Relatório Individual é equivalente a 20% da nota total do 
Projeto de Montagem. Esta nota será atribuída pelo professor da disciplina de 
Projeto de Montagem; 

VI. a nota final do Projeto de Montagem, que compreende a nota atribuída 
pela Prova Pública e a nota do Relatório Individual, deve ser divulgada 
posteriormente, respeitando o Calendário Acadêmico. 
 

Artigo 22 – Dos critérios gerais para a Avaliação do Projeto de Montagem: 
I. A avaliação do Projeto de Montagem deve considerar os seguintes critérios 

gerais: 
a.definição clara do objeto estudado; 



167 

 

b.relação do objeto com o resultado prático; 
c.o embasamento teórico como ferramenta para a criação; 
d.clareza e correção de linguagem (tanto escrita, quanto cênica). 

 
Artigo 23 – Dos critérios para avaliação da Prova Pública: 
I. coerência entre o desenvolvimento cênico e o conteúdo do Roteiro da 

encenação da Prova Pública:  
a. Suficiente 3,0 – 4,0; 
b. Regular 1,5 – 2,9; 
c. Insuficiente 0 – 1,4. 
 
II. compreensão psicofísica (técnica) e artística (estética) das questões  

propostas no Roteiro da encenação da Prova Pública: 
a. Suficiente 3,0 – 4,0; 
b. Regular 1,5 – 2,9; 
c.Insuficiente 0 – 1,4. 

 
Artigo 24 – Dos critérios para avaliação do Relatório Individual: 
 
I. coesão e coerência do texto na fundamentação teórica: 
a. suficiente  0,7 - 1,0; 
b. regular 0,4 – 0,6; 
c.insuficiente 0 – 0,3  
  
II. originalidade da proposta: 
a. suficiente  0,7 - 1,0; 
b.regular 0,4 – 0,6; 
c.insuficiente 0 – 0,3 

 
Artigo 25 – Da aprovação ou reprovação: 

 
I. o estudante obterá Aprovação se sua nota final for igual ou superior a 7,0;  
II.os trabalhos com notas inferiores a 3,9 (inclusive) estarão reprovados, 

devendo assim, refazer a disciplina em períodos subsequentes; 
III.no caso do estudante não atingir a média suficiente para a aprovação – 

nota final entre 4,0 e 6,9 –, o estudante deverá reapresentar o seu trabalho para 
avaliação pelo professor da disciplina Projeto de Montagem; 

IV.a nova apresentação deve ser feita individualmente e  atender às 
observações e correções exigidas pela Banca examinadora; 

V.a data para a nova apresentação deve ser acordada com o professor da 
disciplina de Projeto de Montagem, respeitando o Calendário Acadêmico; 

VI.para a apresentação individual o estudante deve reelaborar a cena 
apresentada por ele na sua Prova Pública; 

VII.esta nova avaliação corresponde ao EXAME FINAL da disciplina de 
Projeto de Montagem. 
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CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 26 - Para as situações não previstas neste Regulamento que se 

apresentarem no decorrer das disciplinas, é constituída uma comissão especial de 
avaliação, formada em caráter emergencial, composta pelos professores das 
disciplinas e pelo Coordenador do Curso. 
 

Artigo 27 – Este Regulamento entre em vigor a partir da presente data, 
revogada as disposições em contrário. 
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ANEXO 5 – REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I E II DO CURSO 
DE BACHARELADO EM TEATRO (AGUARDANDO ANÁLISE DA CAMGRAD) 
 

CURSO DE TEATRO  

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

(Estágio Curricular Obrigatório)  

 

CAPÍTULO I 
DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

 
      Art. 1º - Este Regulamento tem por 

finalidade normatizar o desenvolvimento e acompanhamento do estágio 
supervisionado (estágio curricular obrigatório) do Curso de Bacharelado em Teatro, 
da Escola de Comunicação e Artes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), Câmpus Curitiba, a ser aplicado aos estudantes regularmente 
matriculados. 

     Art. 2º - O estágio supervisionado (estágio 
curricular obrigatório) é requisito parcial e obrigatório para integralização do Curso 
de Bacharelado em Teatro. 

     Art. 3º - O estágio supervisionado tem por 
objetivos: 

I. expandir a vivência acadêmica;  
II. propiciar ao estudante condições para que responda de maneira autônoma, 

responsável e inovadora às solicitações profissionais pertinentes às 
atribuições de um profissional em Teatro.  
 

CAPÍTULO II 
DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
     Art. 4º - Para realização do estágio o 

estudante deve estar regularmente matriculado nas disciplinas Estágio 
Supervisionado em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II, respectivamente 
ofertadas no 6º e no 7º períodos, conforme matriz curricular. 

     Art. 5º - O Estágio Supervisionado pode ser 
realizado em instituições artístico-culturais, públicas e particulares da comunidade, 
além de organizações e empresas voltadas à prática, produção, realização e 
fomento da arte teatral, que apresentem condições para o exercício de experiência 
prática na formação do estudante, desde que validado pela Coordenação do Curso e 
pelo professor responsável pelas atividades de estágio. 

     Art. 6º - A PUCPR pode recorrer aos 
serviços de agentes de integração, públicos ou privados, entre o sistema de ensino e 
os setores de produção, serviços, comunidades e governo, mediante condições 
acordadas em instrumento jurídico adequado. 

     Art. 7º - O estágio só inicia após a 
assinatura de Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (TCEO), firmado em 
04 (quatro) vias entre o estudante e a unidade concedente, com a interveniência da 
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PUCPR, documento que se constitui em comprovante da inexistência de vinculo 
empregatício entre o estudante e a unidade concedente. 

     § 1º - O TCEO e o Plano de Estágio devem 
ser entregues pelo estudante ao professor orientador para conhecimento e 
apreciação. 

     § 2º - O Plano de Estágio, elaborado em 
formulário fornecido pela PUCPR com orientação e acompanhamento do supervisor 
indicado pela unidade concedente, deve conter descrição detalhada das atividades a 
serem desenvolvidas pelo estudante na unidade concedente. 

     § 3º - Para aprovação do Plano de Estágio, 
os professores das disciplinas específicas de estágio supervisonado e responsáveis 
pela coordenação das atividades de estágio, devem verificar a compatibilidade entre 
as atividades propostas, o currículo e o perfil do Curso com as finalidades do estágio 
previstas neste Regulamento. 

     Art. 8º - Os estudantes que possuam vínculo 
na condição de empregados devidamente registrados, profissionais autônomos ou 
empresários, podem exercer atividades profissionais em áreas correlatas ao Curso 
para cumprimento do estágio, desde que sob supervisão da PUCPR. 

      
     § 1º - A aceitação do exercício de atividades 

profissionais de que trata o caput deste artigo, depende da autorização da 
Coordenação do Curso e ouvido o professor das disciplinas Estágio Supervisionado 
em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II, que devem considerar o tipo de 
atividade desenvolvida, sua compatibilidade com o currículo do Curso e o valor da 
sua contribuição para complementar as formações acadêmica e profissional do 
estudante. 

     § 2º - Para aproveitamento das atividades 
profissionais como estágio, o estudante deve apresentar o respectivo Plano de 
Estágio, com descrição das atividades a serem realizadas e declaração que 
comprove aquelas exercidas em razão do cargo/função profissional. 

     Art. 9º - Cabe à PUCPR, por intermédio da 
Coordenação do Curso de Bacharelado em Teatro, prover os meios necessários 
para a realização do estágio na forma deste Regulamento e da Legislação em vigor. 

     Art. 10 - A complementação do estágio, 
após a sua interrupção, só pode ocorrer com a entrega e validação do Relatório de 
Estágio referente ao período realizado, aprovação do novo Plano de Estágio e 
assinatura do novo TCEO. 

     Art. 11 - O desligamento do estudante 
ocorre automaticamente ao termino do TCEO. 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 
     
     Art. 12 - São atribuições da Coordenação do 

Curso: 
I. designar os professores responsáveis pelas disciplinas Estágio 

Supervisionado em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II por 
ocasião da elaboração dos horários,  distribuição de aulas e turmas para o 
período letivo; 
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II. proporcionar aos professores responsáveis pelas atividades de estágio, 
horários e condições materiais para atendimento e realização das atividades 
programadas; 

III. aprovar os instrumentos de acompanhamento e de avaliação de estgio 
elaborados pelos professores das disciplinas; 

IV. supervisionar todas as atividades relacionadas com o desenvolvimento do 
estagio curricular obrigatório. 
 
     Art. 13 - Compete aos professores das 

disciplinas Estágio Supervisionado em Teatro I e II:  
I. verificar as necessidades e propostas dos campos de estágio indicados pelos 

estudantes; 
II. elaborar o plano de estágio a ser desenvolvido pelos estudantes estagiários 

ao longo do estágio e apresentá-lo à Coordenação do Curso;  
III. avaliar de forma continuada o desenvolvimento do estágio;  
IV. indicar bibliografia específica de acordo com as necessidades dos estudantes 

estagiários, visando um maior aprofundamento no campo de atuação; 
V. manter contato constante com a Coordenação do Curso, informando-a sobre 

fatos que estiverem prejudicando ou contribuindo positivamente para o 
estágio supervisionado; 

VI. solicitar relatórios de estágio ao final de cada período; 
VII. orientar na elaboração do Relatório Final de Estágio Supervisionado. 

 
     Art. 14 – São atribuições do supervisor da 

instituição concedente do estágio: 
I. situar o estudante estagiário dentro da estrutura da organização, informando-

o sobre as normas internas e dando-lhe ideia do seu funcionamento; 
II. informar os professores responsáveis pelas atividades, quando solicitado, 

sobre o desempenho do estudante estagiário; 
III. comunicar à Coordenação do Curso sobre qualquer alteração ou interrupção 

do estágio provocada pela instituição ou pelo estagiário; 
IV. preencher a Ficha de Avaliação para informar a Coordenação do Curso sobre 

o desempenho, horas trabalhadas e assiduidade do estagiário. 
 
     Art. 15 – Cabe ao estudante estagiário:  

I. assinar o TCEO com a instituição concedente, com visto do professor da 
disciplina e do representante do setor competente da PUCPR; 

II. participar de todas as atividades programadas; 
III. comparecer ao estágio pontualmente nos dias, horas e locais estipulados;  
IV. observar e registrar dados relevantes à sua atuação como  estagiário nas  

instituições cedentes do estágio; 
V. planejar sob a orientação aos professores responsáveis pelas atividades de 

estágio a sua ação nos campos de estágio; 
VI. aceitar e cumprir as determinações da instituição em que estiver estagiando;  
VII. responder por perdas e danos, imprudência ou negligência, pela 

inobservância das normas e regulamentos da unidade concedente;  
VIII. realizar contínua autoavaliação;  
IX. apresentar os relatórios de estágio solicitados; 
X. elaborar o Relatório Final de Estágio Supervisionado.  
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CAPÍTULO IV 
DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

      
     Art. 16 – Para fins de aprovação nas 

diferentes etapas do processo de estágio supervisionado, são adotadas as normas 
vigentes na PUCPR sobre avaliação e promoção para os estudantes de graduação. 

                                                   Art. 17 - A avaliação do estágio leva em conta 
o desempenho do estudante, o conhecimento teórico demonstrdo, a relação teoria e 
prática, a produtividade, a organização, a iniciativa, a criatividade, a independência, 
a compreensão, a sociabilidade, a responsabilidade e o domínio do conteúdo.  

     Art. 18 – A avaliação das atividades 
realizadas nas disciplinas Estágio Supervisionado em Teatro I e Estágio 
Supervisionado em Teatro II, com atribuição de frequência e notas os critérios a 
serem aplicados são os seguintes: 

I. Em relação à frequência: 
a) é obrigatória a frequência de 100% (cem por cento) nas atividades de estágio; 
b) todas as faltas, assim como as atividades não realizadas devem ser repostas 

durante o desenvolvimento do estágio; 
c) o calendário de reposição é elaborado os professores responsáveis pelas 

atividades, observadas as obrigações e possibilidades dos acadêmicos; 
d) salvo nos casos expressamente previstos em lei, não há abono de faltas.  

II. Quanto ao aproveitamento os estudantes estagiários devem ser avaliados de 
acordo com os mecanismos abaixo: 

a) avaliação externa: análise da ficha de avaliação entregue pelo supervisor da 
instituição cedente do estágio. 

b) avaliação interna: análise dos relatórios elaborados pelo estagiário, que 
devem atender ao que for preestabelecido em comum acordo pelos 
professores supervisores e pela Coordenação do Curso.  

c) autoavaliação: preenchimento da Ficha de Autoavaliação entregue pela 
Coordenação do Curso de Teatro. 
                                                   § 1º - É considerado aprovado nas disciplinas 

Estágio Supervisionado em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II o 
estudante que obtiver nota final igual ou superior a 7 (sete) e ter cumprido 100% 
(cem por cento) da carga horária das disciplinas. 

                                                  § 2º - Está automaticamente reprovado o 
estudante que não atingir a média prevista ou não completar a carga horária para o 
Estágio Supervisionado.  

                                                    § 3º - Nas disciplinas Estágio Supervisionado 
em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II não cabe exame final. 

 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
                                                  Art. 19 - Os casos omissos neste 

Regulamento são resolvidos pela Coordenação do Curso, ouvidos os professores 
das respectivas disciplinas de estágio supervisionado. 

                                                      Art. 20 - Este Regulamento entra em vigor a 
partir desta data, revogadas as disposições em contrário. 
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REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO E ARTES - PUCPR 
BR-116, Km 100, nº 11.848 

 
 

1.  DO USO DOS LABORATÓRIOS 
 
1.1. Os horários de utilização dos laboratórios deverão ser agendados, 
preferivelmente, com um mínimo de 24 horas de antecedência. 
 
1.2. O agendamento de horário para utilização dos laboratórios deverá ser feito 
pessoalmente, com a apresentação da carteirinha com o código de identificação do 
estudante, sendo obrigatória a apresentação autorização assinada pelo professor 
descrevendo o material e o período a ser utilizado. Não se fará, sob qualquer 
situação, a reserva de horário por telefone. 
 

1.2.1  Só será feito o agendamento de 3 (três) horários por equipe a cada 
vez, não sendo permitida a reserva acumulativa de horários. 

     
1.3 O usuário precisará reservar um tempo durante seu horário de edição a fim de 
que seja feita a cópia do material editado para seu uso, porque esta etapa faz parte 
do processo de edição, que envolve tanto produção como cópia. No caso da 
necessidade de mais cópias de materiais acabados, o usuário deverá procurar a 
secretaria do laboratório, que avaliará a possibilidade da execução de tal serviço. 
 
1.4 Não será permitido o agendamento de salas de edição (de áudio ou de vídeo) 
para a realização de ensaios e testes. Antecipadamente, o usuário deverá procurar o 
técnico de audiovisual da área correspondente para sanar dúvidas técnicas das 
salas que pretenda utilizar. 
 
1.5. No caso específico de gravação de áudio, a utilização das salas Rádio 1 e 
Rádio 2 somente será permitida mediante a apresentação da autorização, assinada 
pelo professor da área, a secretaria do laboratório. 
 
1.6. No que se refere à gravação de cinema com película, as locações permitidas 
para esta atividade se limitarão por razões de contrato de seguro às áreas internas 
do Campus Curitiba, sede Prado Velho, e às do Laboratório de Comunicação Social, 
sendo que na sede Prado Velho as gravações deverão ser feitas apenas nos 
períodos da manhã e da tarde – não serão permitidas gravações à noite. 
 

1.6.1  A metragem de película destinada a cada aluno é exclusiva para seu 
próprio uso, definida pelo professor – em geral um minuto por aluno, não 
podendo ser transferida para outra pessoa em caso de eventuais “sobras” de 
película não utilizadas.  

 
1.6.2.  Para montagem de cenários usados nas gravações, o aluno deverá 
utilizar o horário reservado junto a secretaria sem tempo adicional para tal, 
devendo deixar o estúdio em condições iguais às encontradas quando do 
início de suas atividades. Os materiais cenográficos, embora possam 
permanecer no laboratório durante as filmagens, e pelos quais se terá o maior 
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zelo possível, não são de responsabilidade da PUCPR, não cabendo a esta 
qualquer ressarcimento quanto a eventuais danos. 

 
 

2.  DO USO DOS EQUIPAMENTOS 
 
2.1. O empréstimo de equipamentos será feito na secretaria do laboratório, sendo 
obrigatória a apresentação da autorização assinada pelo professor. 
 
2.2. Os equipamentos a serem emprestados deverão ser reservados, na recepção 
com no mínimo. 24 horas de antecedência. 
 
2.3.Os modelos de equipamentos a serem disponibilizados aos usuários dependerão 
de critérios para utilização, definidos pela administração do laboratório e pela 
direção do Curso de Comunicação Social, tais como: período em que o usuário 
estiver matriculado e participação em oficinas técnicas. 
 
2.4.Para as atividades de gravações externas de vídeo, com cinegrafista, caberá ao 
usuário vir ao laboratório apanhar o cinegrafista e os equipamentos reservados 
previamente, conforme item 2.2, em carro fechado (particular ou táxi), devendo 
trazê-los ao mesmo local, quando finalizadas suas atividades. 
 
2.5. Especificamente para gravações externas usando a câmera de cinema, o 
agendamento deverá ser feito, impreterivelmente, com no mínimo 48 horas de 
antecedência, em virtude da obrigatoriedade de que seu transporte seja feito em 
carro oficial da PUCPR, conduzido por motorista profissional – conforme exigências 
contratuais do seguro desse equipamento. 
 
2.6. Os equipamentos deverão ser devolvidos no mesmo estado em que foram 
emprestados, inclusive quanto à limpeza externa. O usuário tem a incumbência de 
testar os equipamentos, acompanhado pelo funcionário responsável pelo 
empréstimo no ato da entrega. Na devolução, para sua maior segurança, o usuário 
deverá aguardar a vistoria dos equipamentos feita pelo funcionário, verificando o seu 
parecer. 
 
2.7. No ato do empréstimo o usuário assinará um termo de responsabilidade, 
alegando estarem os equipamentos emprestados em perfeitas condições de uso e 
lhe cabendo indenizar a instituição por qualquer tipo de dano causado por mau-uso, 
extravio, furto ou roubo dos equipamentos. 
 
2.8.Em caso de atraso de devolução de quaisquer equipamentos, será cobrada 
multa nos valores previstos na guia de liberação. 
 
2.9. O usuário com multa pendente ficará impedido de emprestar e utilizar 
equipamentos e salas de edição até a quitação comprovada da respectiva multa. 
 
2.10.  Não serão emprestados os equipamentos de uso específico dos Estúdios de 
TV, de Fotografia e aqueles que exijam a presença do técnico. 
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2.11.  Não serão permitidas quaisquer alterações nas instalações existentes para o 
atendimento de pedidos específicos de usuários. O aluno deverá realizar seus 
trabalhos de acordo com a configuração dos equipamentos disponíveis, para não 
comprometer a confiabilidade do sistema como um todo. 
 
2.12.  As áreas relativas ao setor de Informática obedecem ao regulamento próprio 
daquele setor. 
 

3.  DO ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO 
 
3.1. O horário de funcionamento do laboratório durante o período letivo é das 7h 
(sete horas) às 23h (vinte e três horas), de segunda à sexta-feira, e, aos sábados, 
das  8h (oito horas) às 12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 16h (dezesseis 
horas), não havendo atividades aos domingos. 
 
3.2. Nos períodos de férias escolares o funcionamento do laboratório é das 8 (oito) 
às 18 (dezoito) horas, de segunda à sexta-feira, não abrindo aos sábados. 
 
3.3. Os horários para empréstimo de equipamentos e de agendamento das 
instalações serão definidos nas respectivas planilhas de reserva. 
 
3.4. O técnico ou responsável pela execução do serviço agendado pelo usuário tem 
uma tolerância de atraso de, no máximo, 10(dez) minutos, cabendo ao usuário, se 
desejado, em caso de atraso, formalizar uma reclamação à gerência do laboratório, 
que tomará as devidas providências. 
3.5. Qualquer reclamação relativa ao laboratório deverá ser encaminhada 
diretamente à gerência do laboratório, que a analisará e tomará as medidas 
aplicáveis. 
 
 

4.  DO USO DA CENTRAL INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO 
 
4.1. O acesso à Central Integrada de Comunicação será restrito aos alunos que 
constarem da relação encaminhada à secretaria do Laboratório de Comunicação 
Social, no início de cada semestre, pelos professores responsáveis pelos núcleos 
que compõem a Central Integrada de Comunicação. 
 

4.1.1  Poderá ser feita a exceção para quando qualquer professor estiver na 
Central Integrada e se responsabilizar pelos alunos presentes. 

 
4.2.O espaço e o horário reservado a cada núcleo na Central Integrada de 
Comunicação deverão ser definidos pelos professores responsáveis no início de 
cada semestre, ficando tais espaços e horários considerados preferenciais, não 
necessariamente exclusivos, para uso dos núcleos pré-definidos. 
 
4.3. As condições para empréstimo de equipamentos, seguem as mesmas regras 
válidas para os demais usuários. 
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5.  GERAL 
 
5.1. O usuário com agendamento confirmado deverá se apresentar na secretaria 
alguns minutos antes do horário de início da reserva, aproximadamente 5(cinco) 
minutos. 
 
5.2. Caso o usuário não compareça à recepção em até 20 (vinte) minutos após o 
horário de início agendado, o respectivo período de uso do laboratório poderá ser 
cedido a outro aluno que estiver, eventualmente, esperando. 
 
5.3. O aluno que se responsabilizar pela utilização da sala e/ou equipamentos, 
deverá, também, responder pelos demais alunos da equipe que compartilhem a 
mesma sala ou os mesmos equipamentos. 
 
5.4.O aluno deverá trazer o material que usará na execução do trabalho fitas mini 
DV, DVDs, CDs, entre outros). 
 
5.5. É proibida a entrada de alimentos, de bebidas e de cigarros nos laboratórios. 
 
5.6.A utilização de qualquer dependência do Laboratório de Comunicação e Artes 
deverá ser previamente comunicada e agendada, tais como: anfiteatros, sala de 
exposição, cantina e eventuais espaços utilizados como locação em gravações 
acadêmicas. 
 

5.6.1.  O Laboratório de Comunicação não se responsabilizará pelos materiais 
usados na composição do cenário em locações, ou em qualquer outra 
utilização, os quais serão de responsabilidade dos próprios usuários, a quem 
caberá todo o processo de provisão, montagem e retirada dos mesmos. 

 
5.7. É proibida a utilização de qualquer tipo de arma – mesmo que acompanhada 
por uma pessoa comprovadamente capacitada para o seu uso. Caso seja 
imprescindível, por questões cenográficas, o usuário poderá trazer arma falsa – de 
brinquedo, desde que com a autorização escrita do professor responsável pelo 
roteiro, além de que a gerência do laboratório tenha sido prévia e formalmente, 
comunicada. 
 
5.8.  Qualquer procedimento não rotineiro às atividades do laboratório deverá ser 
previamente informado, por escrito, à sua gerência, que se reserva o direito de 
deferir ou impedir a realização de tal procedimento. 
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	R E S O L U Ç Ã O   N.   100/2013 - CONSUN
	APROVA A ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE TEATRO (BACHARELADO) DA ESCOLA DE COMUNICAÇÃO E ARTES. (*)
	O Presidente do Conselho Universitário no uso de suas atribuições estatutárias e tendo em vista o Parecer n.  48/2013 - CAMGRAD, aprovado pela Câmara de Graduação e Educação Continuada na sessão extraordinária do dia 18 de junho de 2013,
	R E S O L V E:
	Art. 1.  - Consideram-se Atividades Complementares aquelas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, desde que validadas pela Coordenação do Curso de Teatro, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), por meio das seguintes modalida...
	I. ensino: atividades de monitoria desenvolvidas em relação às disciplinas oferecidas pelo Curso de Teatro, estágios não obrigatórios e outras;
	II. pesquisa: projetos de iniciação científica voltados à investigação de temas relevantes à área do teatro;
	III. extensão: ações realizadas sob a forma de cursos, seminários, simpósios, congressos, conferências ou outros similares;
	IV. atividades culturais cênicas: participação em atividades ligadas às artes cênicas.
	Parágrafo único - O estudante deve, obrigatoriamente, participar de atividades relacionadas a todas as modalidades.
	Art. 2.  - A Coordenação do Curso de Teatro pode designar professor para emitir parecer sucinto sobre o reconhecimento de qualquer atividade realizada pelo estudante, ou que venha a realizar, cabendo ao Coordenador do Curso a decisão final, da qual nã...
	Art. 3.  - A carga horária total das Atividades Complementares está definida na matriz curricular aprovada por ato do Conselho Universitário (CONSUN), de acordo com o ano de ingresso no Curso e deve ser cumprida integralmente até o último período curr...
	Art. 4.  - O Curso de Teatro pode aceitar que o estudante realize atividades de extensão (cursos, seminários, simpósios, congressos, conferências) em outras Escolas da PUCPR, ou em outra instituição, desde que haja compatibilidade com as disciplinas q...
	§ 1.  - O aproveitamento das atividades realizadas deve ser comprovado mediante certificado de frequência, relatórios, ou outro meio previamente determinado pela Coordenação do Curso de Teatro.
	§ 2.  - O estudante deve protocolar na secretaria da Escola de Comunicação e Artes requerimento para a validação da atividade pela Coordenação do Curso de Teatro, apresentando documento oficial e fotocópia que especifique a entidade promotora, a carga...
	§ 3.  - Devem ser anexadas ao protocolo apenas as fotocópias dos documentos, após a confirmação de autenticidade.
	§ 4.  - Em nenhuma hipótese são validadas atividades cuja frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) não tenha sido atingida, quando a natureza da atividade assim o exigir.
	§ 5.  - Podem ser validadas como Atividades Complementares as que forem realizadas pelo estudante a partir da primeira matrícula no Curso.
	Art. 5.  - Ao professor responsável pelas Atividades Complementares compete:
	I. analisar a documentação das Atividades Complementares apresentadas pelo estudante, de acordo com o que estabelece este Regulamento;
	II. validar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante conforme os critérios estabelecidos, levando em consideração a documentação apresentada;
	III. fixar e divulgar datas e horários de atendimento ao estudante para análise dos documentos comprobatórios apresentados;
	IV. controlar e registrar as Atividades Complementares desenvolvidas, bem como os procedimentos administrativos inerentes;
	V. programar e coordenar as Atividades Complementares oferecidas pelo Curso de Teatro;
	VI. encaminhar à Coordenação do Curso de Teatro na data de encerramento do semestre letivo o resultado parcial das horas concluídas pelo estudante para as devidas providências e registros acadêmicos.
	Art. 6.  - Ao estudante compete:
	I. informar-se sobre as Atividades Complementares oferecidas pela PUCPR ou por outras instituições;
	II. inscrever-se nos programas e deles participar efetivamente;
	III. apresentar ao professor responsável pelas Atividades Complementares, até a data limite fixada, a documentação comprobatória das atividades realizadas;
	IV. realizar até o 7.  período do Curso ações que totalizem a carga horária mínima obrigatória de Atividades Complementares;
	V. arquivar a documentação comprobatória das atividades realizadas e apresentá-las sempre que solicitado.
	Art. 7.  - As Atividades Complementares devem privilegiar a construção de comportamentos sociais e profissionais adicionais às atividades acadêmicas tradicionais em Teatro, de acordo com os grupos relacionados na tabela de Detalhamento das Atividades ...
	Art. 8.  - Na avaliação das Atividades Complementares são considerados:
	I. a compatibilidade das atividades com os objetivos do Curso;
	II. a qualidade na realização da atividade;
	III. o total de horas dedicadas à atividade.
	Art. 9.  - A participação em Atividades Complementares não implica em abono de faltas.
	Art. 10 - A Coordenação do Curso pode propor normas complementares a esta regulamentação, as quais devem ser submetidas à apreciação do Colegiado do Curso e homologadas pelo(a) Decano(a) da Escola de Comunicação e Artes.
	Art. 11 - Os casos omissos neste Regulamento são analisados por comissão designada pela Coordenação do Curso de Teatro.
	Art. 12 - Este Regulamento entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrário.
	Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Sala de Sessões do Conselho Universitário, em Curitiba, aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e treze.
	Clemente Ivo Juliatto
	PRESIDENTE
	ANEXO 4 – REGULAMENTO PARA O PROJETO DE MONTAGEM DO ÁURSO DE BACHARELADO EM TEATRO DA PUCPR – 2013 (AGUARDANDO ANÁLISE DA CAMGRAD)
	CAPITULO I
	DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
	Artigo 1º – No Curso Bacharelado em Teatro, da PUCPR, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é desenvolvido nas disciplinas Projeto de Montagem I e Projeto de Montagem II, do 6º e 7º períodos, conforme matriz curricular aprovada por ato do Conselho Un...
	Artigo 2º - A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito obrigatório e parcial para a integralização do Curso e obtenção do Diploma de Bacharel em Teatro, da PUCPR.
	CAPÍTULO II
	DOS OBJETIVOS
	Artigo 3º - No interesse do aprofundamento do campo de conhecimento no qual o curso está inserido, o TCC deve estar alicerçado por suportes práticos e teóricos do contexto teatral, privilegiando as iniciativas que contribuam para ações sociais, cultur...
	Artigo 4º - A realização do TCC tem por objetivo geral reforçar a articulação entre os conteúdos das disciplinas teóricas e práticas, efetivando condições de reflexão acadêmica, práticas cênicas e responsabilidade social.
	Artigo 5º – Com a elaboração do TCC, as disciplinas Projeto de Montagem I e Projeto de Montagem II têm como objetivos específicos:
	I. Reunir em um projeto acadêmico final o conhecimento acumulado durante o curso;
	II. Aperfeiçoar a capacidade do estudante de organização e elaboração do pensamento crítico e de práticas teatrais;
	III. Aprofundar o conhecimento do estudante em relação a tópicos e práticas específicos;
	IV. Fornecer elementos para a pesquisa nas Artes Cênicas, em áreas específicas do Teatro, as quais fazem parte das abordagens curriculares do curso;
	V. Possibilitar o exercício e produção intelectual a partir da experiência acadêmica, de modo a estabelecer um elo entre a teoria e a prática do teatro;
	VI. Possibilitar a produção de conhecimento sobre teatro, bem como de obras teatrais que sejam contribuições à experiência geral do teatro.
	CAPITULO III
	DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA
	PROJETO DE MONTAGEM I E PROJETO DE MONTAGEM II
	Artigo 6º - São atribuições do professor responsável pela disciplina:
	I. Divulgar as formas de funcionamento das disciplinas Projeto de Montagem I e Projeto de Montagem II para professores e estudantes;
	II. Supervisionar o andamento geral dos trabalhos, nas suas diferentes etapas;
	III. Verificar em quais pontos ou assuntos os estudantes estão tendo dificuldades, corrigindo essas falhas;
	IV. Participar de reuniões e, quando solicitado pela Coordenação do Curso, elaborar pareceres sobre questões relacionadas ao TCC;
	V. supervisionar o trabalho dos estudantes quanto ao cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento;
	VI. Informar os estudantes sobre as normas deste regulamento;
	VII. Zelar pelo cumprimento das normas deste regulamento;
	VII. Supervisionar os trabalhos do Projeto de Montagem I e Projeto de Montagem II;
	IX. Integrar as bancas de avaliação dos projetos de montagem;
	X. Articular junto à Coordenação do Curso de Teatro a viabilização econômica e administrativa para organização e o desenvolvimento dos trabalhos;
	XI. Divulgar as linhas de ação, pesquisa e conhecimento que os projetos de montagem deverão seguir;
	XII. Definir prazos para a apresentação dos projetos de montagem;
	XIII. Orientar a elaboração de um cronograma de atividades a ser cumprido pelos grupos de trabalho até a data de apresentação dos Projetos de Montagem;
	XIV. Orientar o projeto de modo que o trabalho represente acréscimo de conhecimentos para o estudante, para o professor, para a instituição e possa ser concluído dentro do tempo estabelecido;
	XV. Organizar, junto com a coordenação do curso, o processo de constituição da Banca Examinadora, definindo o cronograma de apresentação dos trabalhos.
	CAPÍTULO IV
	DOS ESTUDANTES
	Artigo 7º – São direitos e deveres dos estudantes:
	I.Escolher o objeto do TCC, que deve estar relacionado a temas específicos de acordo com as orientações do professor responsável;
	II. Participar das supervisões com o orientador e na impossibilidade de comparecimento na data marcada, comunicar ao professor responsável com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;
	III. Observar que na rotina de orientação é importante a presença de todos os membros da equipe;
	IV. Elaborar o TCC segundo as normas da instituição, observando os padrões éticos que regem a profissão;
	V. Comunicar ao professor responsável pela disciplina Projeto de Montagem quaisquer dificuldades que possam prejudicar o andamento do projeto;
	VI. Manter a equipe com os mesmos integrantes durante todo o processo, dada a impossibilidade de sua dissolução até a conclusão do trabalho;
	VII.Conhecer e cumprir as normas e procedimentos definidos neste regulamento;
	VIII.Cumprir os prazos das etapas de seu Projeto de Montagem;
	IX. Entregar uma cópia do Projeto de Montagem à Coordenação do Curso após a apresentação, contendo as reformulações solicitadas pela Banca Examinadora, vinculando a entrega à sua aprovação na disciplina de Projeto de Montagem.
	CAPÍTULO V
	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO DE MONTAGEM
	Artigo 8º – O trabalho redigido é individual, obrigatório, e consiste de um relatório sobre o processo de criação desenvolvido na realização do Projeto de Montagem.
	Artigo 9º – O trabalho prático é constituído pela encenação de obras teatrais realizadas pelos estudantes da disciplina Projeto de Montagem. A função principal do estudante deve ser o trabalho de criação como ator/intérprete.
	§1 – os trabalhos práticos devem ser feitos em grupos com, no mínimo, três estudantes e serão analisados por uma Banca Examinadora que avaliará os estudantes individualmente;
	§ 2 - os estudantes são responsáveis pela formação de suas equipes de trabalho;
	§ 3 - a encenação deve ter duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 minutos.
	§ 4 - o professor de Projeto de Montagem pode autorizar o estudante a exercer além da função de ator, funções como dramaturgo, diretor, cenógrafo, iluminador, sonoplasta, ou outra atividade afim aos conhecimentos desenvolvidos no curso.
	§ 5 - o número de integrantes de um mesmo projeto e a duração da encenação poderão ser flexibilizados pelo professor da disciplina de Projeto de Montagem se ele assim julgar conveniente.
	Artigo 10 - A estrutura formal do projeto deve seguir o roteiro definido pelo professor da disciplina Projeto de Montagem;
	Artigo 11 - O Relatório final deve ser elaborado segundo as normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da ABNT, disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem Eureka.
	Artigo 12 – O Projeto de Montagem deve respeitar os direitos dos cidadãos e não apresentar qualquer forma de discriminação, conforme Constituição da República Federativa do Brasil.
	Artigo 13 – O professor responsável pela disciplina Projeto de Montagem poderá apresentar restrições ao tema ou à proposta de trabalho que, dependendo do caso, deve ser reestudado para aceitação ou reprovado para execução.
	Artigo 14 – Os estudantes que não tiverem o objeto de seu TCC aprovado devem buscar novo tema e apresentá-lo para aprovação, tendo para isso um prazo de 10 dias corridos a partir da devolutiva do professor da disciplina.
	Artigo 15 – O professor da disciplina Projeto de Montagem não aceitará propostas de TCC que sejam consideradas insuficientes para avaliação das competências a serem desenvolvidas no Curso de Bacharelado em Teatro.
	CAPÍTULO VI
	DA BANCA EXAMINADORA
	Artigo 16 – O Projeto de Montagem deve ser apreciado por uma Banca examinadora composta pelo professor da disciplina Projeto de Montagem, por outro professor do Curso de Teatro da PUCPR, e por um professor ou artista teatral convidado pela coordenação...
	§1- É atribuição da banca examinadora avaliar a encenação resultante do Projeto de Montagem.
	§2- Em caso de impedimento, os membros examinadores poderão ser substituídos, de acordo com indicação dada pelo Coordenador do Curso;
	§3 - A composição da Banca examinadora deve ser divulgada com no mínimo 15 (quinze) dias antes da apresentação final do Projeto de Montagem .
	CAPÍTULO VII
	DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MONTAGEM
	Artigo 17 – A apresentação do Projeto de Montagem divide-se em duas etapas:
	I. na primeira etapa, cada equipe deve entregar um roteiro do trabalho prático a ser encenado pelo grupo;
	II. na segunda etapa, deve ser feita a apresentação teatral pública, doravante chamada Prova Pública, e cada estudante deve entregar o seu Relatório individual sobre o processo de montagem. Ambas as etapas são estabelecidas conforme calendário semestr...
	Artigo 18 – A primeira etapa deve ser realizada com a antecedência mínima de noventa (90) dias da data prevista para a apresentação da Prova Pública. Cada grupo deve apresentar um Roteiro da encenação para leitura e avaliação por parte do professor da...
	§3- Na segunda etapa, cada estudante deve entregar ao professor da disciplina Projeto de Montagem seu Relatório Individual na data da apresentação da Prova Pública;
	§4- As apresentações das Provas Públicas devem ser realizadas em horários e datas previamente aprovados pela coordenação do Curso de Teatro;
	§5- As apresentações das Provas Públicas são abertas à comunidade.
	Artigo 19 – A Prova Pública do Projeto de Montagem deve seguir o seguinte roteiro:
	I. trinta (30) minutos antes do início das apresentações, os grupos devem entregar a cada membro da Banca um roteiro resumido do seu projeto, contendo informações sobre o autor da obra de referência; apresentação dos pontos que nortearam a pesquisa e ...
	II. preparação da cena a ser apresentada ( 10 minutos);
	III. apresentação da cena (duração mínima de 15 minutos e máxima de 30 minutos);
	IV.arguição da banca (10 minutos para cada examinador);
	V.resposta à arguição (com duração máxima de 10 minutos);
	VI.discussão da banca para atribuição de nota (10 minutos).
	Parágrafo único – Cabe ao professor da disciplina Projeto de Montagem alterar o roteiro da apresentação em função das especificidades do projeto.
	Artigo 20 – A decisão da banca é soberana, não cabendo recurso sobre o resultado por ela proferido.
	CAPITULO VIII
	DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
	Artigo 21 – Sobre as disposições das notas:
	I. a nota final de cada estudante é obtida através da soma simples da nota da Prova Pública, atribuída pela Banca, com a nota do Relatório Individual, atribuída pelo professor da disciplina de Projeto de Montagem;
	II. a nota da Prova Pública é atribuída pela Banca, a cada membro do grupo, e equivale a 80% da nota total do Projeto de Montagem;
	III. a nota da Prova Pública é obtida através da média aritmética das notas atribuídas pelos professores que compõem a Banca examinadora;
	IV. a discussão com finalidade de atribuição de nota para a Prova Pública é feita pela Banca imediatamente após a apresentação de cada grupo. Essa discussão é fechada ao público e aos estudantes;
	V. a nota do Relatório Individual é equivalente a 20% da nota total do Projeto de Montagem. Esta nota será atribuída pelo professor da disciplina de Projeto de Montagem;
	VI. a nota final do Projeto de Montagem, que compreende a nota atribuída pela Prova Pública e a nota do Relatório Individual, deve ser divulgada posteriormente, respeitando o Calendário Acadêmico.
	Artigo 22 – Dos critérios gerais para a Avaliação do Projeto de Montagem:
	I. A avaliação do Projeto de Montagem deve considerar os seguintes critérios gerais:
	a.definição clara do objeto estudado;
	b.relação do objeto com o resultado prático;
	c.o embasamento teórico como ferramenta para a criação;
	d.clareza e correção de linguagem (tanto escrita, quanto cênica).
	Artigo 23 – Dos critérios para avaliação da Prova Pública:
	I. coerência entre o desenvolvimento cênico e o conteúdo do Roteiro da encenação da Prova Pública:
	a. Suficiente 3,0 – 4,0;
	b. Regular 1,5 – 2,9;
	c. Insuficiente 0 – 1,4.
	II. compreensão psicofísica (técnica) e artística (estética) das questões
	propostas no Roteiro da encenação da Prova Pública:
	a. Suficiente 3,0 – 4,0;
	b. Regular 1,5 – 2,9;
	c.Insuficiente 0 – 1,4.
	Artigo 24 – Dos critérios para avaliação do Relatório Individual:
	I. coesão e coerência do texto na fundamentação teórica:
	a. suficiente  0,7 - 1,0;
	b. regular 0,4 – 0,6;
	c.insuficiente 0 – 0,3
	II. originalidade da proposta:
	a. suficiente  0,7 - 1,0;
	b.regular 0,4 – 0,6;
	c.insuficiente 0 – 0,3
	Artigo 25 – Da aprovação ou reprovação:
	I. o estudante obterá Aprovação se sua nota final for igual ou superior a 7,0;
	II.os trabalhos com notas inferiores a 3,9 (inclusive) estarão reprovados, devendo assim, refazer a disciplina em períodos subsequentes;
	III.no caso do estudante não atingir a média suficiente para a aprovação – nota final entre 4,0 e 6,9 –, o estudante deverá reapresentar o seu trabalho para avaliação pelo professor da disciplina Projeto de Montagem;
	IV.a nova apresentação deve ser feita individualmente e  atender às observações e correções exigidas pela Banca examinadora;
	V.a data para a nova apresentação deve ser acordada com o professor da disciplina de Projeto de Montagem, respeitando o Calendário Acadêmico;
	VI.para a apresentação individual o estudante deve reelaborar a cena apresentada por ele na sua Prova Pública;
	VII.esta nova avaliação corresponde ao EXAME FINAL da disciplina de Projeto de Montagem.
	CAPÍTULO IX
	DISPOSIÇÕES FINAIS
	Artigo 26 - Para as situações não previstas neste Regulamento que se apresentarem no decorrer das disciplinas, é constituída uma comissão especial de avaliação, formada em caráter emergencial, composta pelos professores das disciplinas e pelo Coordena...
	Artigo 27 – Este Regulamento entre em vigor a partir da presente data, revogada as disposições em contrário.
	ANEXO 5 – REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I E II DO CURSO DE BACHARELADO EM TEATRO (AGUARDANDO ANÁLISE DA CAMGRAD)
	CURSO DE TEATRO
	REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
	(Estágio Curricular Obrigatório)
	CAPÍTULO I
	DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES
	Art. 1º - Este Regulamento tem por finalidade normatizar o desenvolvimento e acompanhamento do estágio supervisionado (estágio curricular obrigatório) do Curso de Bacharelado em Teatro, da Escola de Comunicação e Artes da Pontifícia Universidade...
	Art. 2º - O estágio supervisionado (estágio curricular obrigatório) é requisito parcial e obrigatório para integralização do Curso de Bacharelado em Teatro.
	Art. 3º - O estágio supervisionado tem por objetivos:
	I. expandir a vivência acadêmica;
	II. propiciar ao estudante condições para que responda de maneira autônoma, responsável e inovadora às solicitações profissionais pertinentes às atribuições de um profissional em Teatro.
	CAPÍTULO II
	DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
	Art. 4º - Para realização do estágio o estudante deve estar regularmente matriculado nas disciplinas Estágio Supervisionado em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II, respectivamente ofertadas no 6º e no 7º períodos, conforme matriz curri...
	Art. 5º - O Estágio Supervisionado pode ser realizado em instituições artístico-culturais, públicas e particulares da comunidade, além de organizações e empresas voltadas à prática, produção, realização e fomento da arte teatral, que apresentem c...
	Art. 6º - A PUCPR pode recorrer aos serviços de agentes de integração, públicos ou privados, entre o sistema de ensino e os setores de produção, serviços, comunidades e governo, mediante condições acordadas em instrumento jurídico adequado.
	Art. 7º - O estágio só inicia após a assinatura de Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório (TCEO), firmado em 04 (quatro) vias entre o estudante e a unidade concedente, com a interveniência da PUCPR, documento que se constitui em comprovante ...
	§ 1º - O TCEO e o Plano de Estágio devem ser entregues pelo estudante ao professor orientador para conhecimento e apreciação.
	§ 2º - O Plano de Estágio, elaborado em formulário fornecido pela PUCPR com orientação e acompanhamento do supervisor indicado pela unidade concedente, deve conter descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo estudante na unidade...
	§ 3º - Para aprovação do Plano de Estágio, os professores das disciplinas específicas de estágio supervisonado e responsáveis pela coordenação das atividades de estágio, devem verificar a compatibilidade entre as atividades propostas, o currículo...
	Art. 8º - Os estudantes que possuam vínculo na condição de empregados devidamente registrados, profissionais autônomos ou empresários, podem exercer atividades profissionais em áreas correlatas ao Curso para cumprimento do estágio, desde que sob ...
	§ 1º - A aceitação do exercício de atividades profissionais de que trata o caput deste artigo, depende da autorização da Coordenação do Curso e ouvido o professor das disciplinas Estágio Supervisionado em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teat...
	§ 2º - Para aproveitamento das atividades profissionais como estágio, o estudante deve apresentar o respectivo Plano de Estágio, com descrição das atividades a serem realizadas e declaração que comprove aquelas exercidas em razão do cargo/função ...
	Art. 9º - Cabe à PUCPR, por intermédio da Coordenação do Curso de Bacharelado em Teatro, prover os meios necessários para a realização do estágio na forma deste Regulamento e da Legislação em vigor.
	Art. 10 - A complementação do estágio, após a sua interrupção, só pode ocorrer com a entrega e validação do Relatório de Estágio referente ao período realizado, aprovação do novo Plano de Estágio e assinatura do novo TCEO.
	Art. 11 - O desligamento do estudante ocorre automaticamente ao termino do TCEO.
	CAPÍTULO III
	DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
	Art. 12 - São atribuições da Coordenação do Curso:
	I. designar os professores responsáveis pelas disciplinas Estágio Supervisionado em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II por ocasião da elaboração dos horários,  distribuição de aulas e turmas para o período letivo;
	II. proporcionar aos professores responsáveis pelas atividades de estágio, horários e condições materiais para atendimento e realização das atividades programadas;
	III. aprovar os instrumentos de acompanhamento e de avaliação de estgio elaborados pelos professores das disciplinas;
	IV. supervisionar todas as atividades relacionadas com o desenvolvimento do estagio curricular obrigatório.
	Art. 13 - Compete aos professores das disciplinas Estágio Supervisionado em Teatro I e II:
	I. verificar as necessidades e propostas dos campos de estágio indicados pelos estudantes;
	II. elaborar o plano de estágio a ser desenvolvido pelos estudantes estagiários ao longo do estágio e apresentá-lo à Coordenação do Curso;
	III. avaliar de forma continuada o desenvolvimento do estágio;
	IV. indicar bibliografia específica de acordo com as necessidades dos estudantes estagiários, visando um maior aprofundamento no campo de atuação;
	V. manter contato constante com a Coordenação do Curso, informando-a sobre fatos que estiverem prejudicando ou contribuindo positivamente para o estágio supervisionado;
	VI. solicitar relatórios de estágio ao final de cada período;
	VII. orientar na elaboração do Relatório Final de Estágio Supervisionado.
	Art. 14 – São atribuições do supervisor da instituição concedente do estágio:
	I. situar o estudante estagiário dentro da estrutura da organização, informando-o sobre as normas internas e dando-lhe ideia do seu funcionamento;
	II. informar os professores responsáveis pelas atividades, quando solicitado, sobre o desempenho do estudante estagiário;
	III. comunicar à Coordenação do Curso sobre qualquer alteração ou interrupção do estágio provocada pela instituição ou pelo estagiário;
	IV. preencher a Ficha de Avaliação para informar a Coordenação do Curso sobre o desempenho, horas trabalhadas e assiduidade do estagiário.
	Art. 15 – Cabe ao estudante estagiário:
	I. assinar o TCEO com a instituição concedente, com visto do professor da disciplina e do representante do setor competente da PUCPR;
	II. participar de todas as atividades programadas;
	III. comparecer ao estágio pontualmente nos dias, horas e locais estipulados;
	IV. observar e registrar dados relevantes à sua atuação como  estagiário nas  instituições cedentes do estágio;
	V. planejar sob a orientação aos professores responsáveis pelas atividades de estágio a sua ação nos campos de estágio;
	VI. aceitar e cumprir as determinações da instituição em que estiver estagiando;
	VII. responder por perdas e danos, imprudência ou negligência, pela inobservância das normas e regulamentos da unidade concedente;
	VIII. realizar contínua autoavaliação;
	IX. apresentar os relatórios de estágio solicitados;
	X. elaborar o Relatório Final de Estágio Supervisionado.
	CAPÍTULO IV
	DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO
	Art. 16 – Para fins de aprovação nas diferentes etapas do processo de estágio supervisionado, são adotadas as normas vigentes na PUCPR sobre avaliação e promoção para os estudantes de graduação.
	Art. 17 - A avaliação do estágio leva em conta o desempenho do estudante, o conhecimento teórico demonstrdo, a relação teoria e prática, a produtividade, a organização, a iniciativa, a criatividade, a...
	Art. 18 – A avaliação das atividades realizadas nas disciplinas Estágio Supervisionado em Teatro I e Estágio Supervisionado em Teatro II, com atribuição de frequência e notas os critérios a serem aplicados são os seguintes:
	I. Em relação à frequência:
	a) é obrigatória a frequência de 100% (cem por cento) nas atividades de estágio;
	b) todas as faltas, assim como as atividades não realizadas devem ser repostas durante o desenvolvimento do estágio;
	c) o calendário de reposição é elaborado os professores responsáveis pelas atividades, observadas as obrigações e possibilidades dos acadêmicos;
	d) salvo nos casos expressamente previstos em lei, não há abono de faltas.
	II. Quanto ao aproveitamento os estudantes estagiários devem ser avaliados de acordo com os mecanismos abaixo:
	a) avaliação externa: análise da ficha de avaliação entregue pelo supervisor da instituição cedente do estágio.
	b) avaliação interna: análise dos relatórios elaborados pelo estagiário, que devem atender ao que for preestabelecido em comum acordo pelos professores supervisores e pela Coordenação do Curso.
	c) autoavaliação: preenchimento da Ficha de Autoavaliação entregue pela Coordenação do Curso de Teatro.
	§ 2º - Está automaticamente reprovado o estudante que não atingir a média prevista ou não completar a carga horária para o Estágio Supervisionado.
	CAPÍTULO V
	DISPOSIÇÕES GERAIS
	REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO E ARTES - PUCPR
	BR-116, Km 100, nº 11.848
	1.  DO USO DOS LABORATÓRIOS
	1.1. Os horários de utilização dos laboratórios deverão ser agendados, preferivelmente, com um mínimo de 24 horas de antecedência.
	1.2. O agendamento de horário para utilização dos laboratórios deverá ser feito pessoalmente, com a apresentação da carteirinha com o código de identificação do estudante, sendo obrigatória a apresentação autorização assinada pelo professor descrevend...
	1.2.1  Só será feito o agendamento de 3 (três) horários por equipe a cada vez, não sendo permitida a reserva acumulativa de horários.
	1.3 O usuário precisará reservar um tempo durante seu horário de edição a fim de que seja feita a cópia do material editado para seu uso, porque esta etapa faz parte do processo de edição, que envolve tanto produção como cópia. No caso da necessidade ...
	1.4 Não será permitido o agendamento de salas de edição (de áudio ou de vídeo) para a realização de ensaios e testes. Antecipadamente, o usuário deverá procurar o técnico de audiovisual da área correspondente para sanar dúvidas técnicas das salas que ...
	1.5. No caso específico de gravação de áudio, a utilização das salas Rádio 1 e Rádio 2 somente será permitida mediante a apresentação da autorização, assinada pelo professor da área, a secretaria do laboratório.
	1.6. No que se refere à gravação de cinema com película, as locações permitidas para esta atividade se limitarão por razões de contrato de seguro às áreas internas do Campus Curitiba, sede Prado Velho, e às do Laboratório de Comunicação Social, sendo ...
	1.6.1  A metragem de película destinada a cada aluno é exclusiva para seu próprio uso, definida pelo professor – em geral um minuto por aluno, não podendo ser transferida para outra pessoa em caso de eventuais “sobras” de película não utilizadas.
	1.6.2.  Para montagem de cenários usados nas gravações, o aluno deverá utilizar o horário reservado junto a secretaria sem tempo adicional para tal, devendo deixar o estúdio em condições iguais às encontradas quando do início de suas atividades. Os ma...
	2.  DO USO DOS EQUIPAMENTOS
	2.1. O empréstimo de equipamentos será feito na secretaria do laboratório, sendo obrigatória a apresentação da autorização assinada pelo professor.
	2.2. Os equipamentos a serem emprestados deverão ser reservados, na recepção com no mínimo. 24 horas de antecedência.
	2.3.Os modelos de equipamentos a serem disponibilizados aos usuários dependerão de critérios para utilização, definidos pela administração do laboratório e pela direção do Curso de Comunicação Social, tais como: período em que o usuário estiver matric...
	2.4.Para as atividades de gravações externas de vídeo, com cinegrafista, caberá ao usuário vir ao laboratório apanhar o cinegrafista e os equipamentos reservados previamente, conforme item 2.2, em carro fechado (particular ou táxi), devendo trazê-los ...
	2.5. Especificamente para gravações externas usando a câmera de cinema, o agendamento deverá ser feito, impreterivelmente, com no mínimo 48 horas de antecedência, em virtude da obrigatoriedade de que seu transporte seja feito em carro oficial da PUCPR...
	2.6. Os equipamentos deverão ser devolvidos no mesmo estado em que foram emprestados, inclusive quanto à limpeza externa. O usuário tem a incumbência de testar os equipamentos, acompanhado pelo funcionário responsável pelo empréstimo no ato da entrega...
	2.7. No ato do empréstimo o usuário assinará um termo de responsabilidade, alegando estarem os equipamentos emprestados em perfeitas condições de uso e lhe cabendo indenizar a instituição por qualquer tipo de dano causado por mau-uso, extravio, furto ...
	2.8.Em caso de atraso de devolução de quaisquer equipamentos, será cobrada multa nos valores previstos na guia de liberação.
	2.9. O usuário com multa pendente ficará impedido de emprestar e utilizar equipamentos e salas de edição até a quitação comprovada da respectiva multa.
	2.10.  Não serão emprestados os equipamentos de uso específico dos Estúdios de TV, de Fotografia e aqueles que exijam a presença do técnico.
	2.11.  Não serão permitidas quaisquer alterações nas instalações existentes para o atendimento de pedidos específicos de usuários. O aluno deverá realizar seus trabalhos de acordo com a configuração dos equipamentos disponíveis, para não comprometer a...
	2.12.  As áreas relativas ao setor de Informática obedecem ao regulamento próprio daquele setor.
	3.  DO ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO
	3.1. O horário de funcionamento do laboratório durante o período letivo é das 7h (sete horas) às 23h (vinte e três horas), de segunda à sexta-feira, e, aos sábados, das  8h (oito horas) às 12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 16h (dezesseis hor...
	3.2. Nos períodos de férias escolares o funcionamento do laboratório é das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, de segunda à sexta-feira, não abrindo aos sábados.
	3.3. Os horários para empréstimo de equipamentos e de agendamento das instalações serão definidos nas respectivas planilhas de reserva.
	3.4. O técnico ou responsável pela execução do serviço agendado pelo usuário tem uma tolerância de atraso de, no máximo, 10(dez) minutos, cabendo ao usuário, se desejado, em caso de atraso, formalizar uma reclamação à gerência do laboratório, que toma...
	3.5. Qualquer reclamação relativa ao laboratório deverá ser encaminhada diretamente à gerência do laboratório, que a analisará e tomará as medidas aplicáveis.
	4.  DO USO DA CENTRAL INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO
	4.1. O acesso à Central Integrada de Comunicação será restrito aos alunos que constarem da relação encaminhada à secretaria do Laboratório de Comunicação Social, no início de cada semestre, pelos professores responsáveis pelos núcleos que compõem a Ce...
	4.1.1  Poderá ser feita a exceção para quando qualquer professor estiver na Central Integrada e se responsabilizar pelos alunos presentes.
	4.2.O espaço e o horário reservado a cada núcleo na Central Integrada de Comunicação deverão ser definidos pelos professores responsáveis no início de cada semestre, ficando tais espaços e horários considerados preferenciais, não necessariamente exclu...
	4.3. As condições para empréstimo de equipamentos, seguem as mesmas regras válidas para os demais usuários.
	5.  GERAL
	5.1. O usuário com agendamento confirmado deverá se apresentar na secretaria alguns minutos antes do horário de início da reserva, aproximadamente 5(cinco) minutos.
	5.2. Caso o usuário não compareça à recepção em até 20 (vinte) minutos após o horário de início agendado, o respectivo período de uso do laboratório poderá ser cedido a outro aluno que estiver, eventualmente, esperando.
	5.3. O aluno que se responsabilizar pela utilização da sala e/ou equipamentos, deverá, também, responder pelos demais alunos da equipe que compartilhem a mesma sala ou os mesmos equipamentos.
	5.4.O aluno deverá trazer o material que usará na execução do trabalho fitas mini DV, DVDs, CDs, entre outros).
	5.5. É proibida a entrada de alimentos, de bebidas e de cigarros nos laboratórios.
	5.6.A utilização de qualquer dependência do Laboratório de Comunicação e Artes deverá ser previamente comunicada e agendada, tais como: anfiteatros, sala de exposição, cantina e eventuais espaços utilizados como locação em gravações acadêmicas.
	5.6.1.  O Laboratório de Comunicação não se responsabilizará pelos materiais usados na composição do cenário em locações, ou em qualquer outra utilização, os quais serão de responsabilidade dos próprios usuários, a quem caberá todo o processo de provi...
	5.7. É proibida a utilização de qualquer tipo de arma – mesmo que acompanhada por uma pessoa comprovadamente capacitada para o seu uso. Caso seja imprescindível, por questões cenográficas, o usuário poderá trazer arma falsa – de brinquedo, desde que c...
	5.8.  Qualquer procedimento não rotineiro às atividades do laboratório deverá ser previamente informado, por escrito, à sua gerência, que se reserva o direito de deferir ou impedir a realização de tal procedimento.

