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Cod Créditos Carga Horária Disciplina Ementas Docente Curso

13015 4 72 Elementos Técnicos do Espetáculo
Noções das técnicas de transferências do discurso literário em 
discurso cênico, pela perspectiva da Cenotécnica, Iluminação e 
Sonoplastia, abordando e elaborando, montagem e operação.

Me. Yuri Fidelis Artes Cênicas

13505 8 144 Projeto LPC 05

Criação e realização de projeto de livre escolha entre professor e o 
grupo de alunos, visando aplicar os conhecimentos teóricos e práticos 
adquiridos ao longo do curso, podendo perpassar por pesquisa de 
prática docente, processos pedagógicos, construção dramatúrgica e 
processos de encenação e montagem.

Fernando Guimarães Artes Cênicas

13029 4 72 Desempenho do Papel
Exercícios de preparação do ator para o desempenho do papel, tendo 
como base a visão cênica de Stanislavski, Grotowski e Barba. Ma. Raíssa Gregori Artes Cênicas

13074 4 72 Tópicos Especiais emEtnocenologia

Estudo das práticas e comportamento humanos espetaculares 
organizados, a partir de várias manifestações desde folguedos e jogos 
até a organização do eu para
as representações cotidianas.

Dra. Lidia Olinto Artes Cênicas

14006 4 72 Introdução à Pintura

Conhecimento e experimentação prática das capacidades físico-óticas 
dos materiais e dos instrumentos nas várias modalidades da pintura. 
Visão da linguagem pictórica, trabalhando a cor e a composição na 
natureza morta, o espaço e a atmosfera na paisagem, a forma e a 
expressão do nu feminino e masculino e sua variedade técnica. 
Utilização de diferentes tipos de pincéis, texturas e materiais diversos.

Ma. Tsuruko Breyer Artes Plasticas

14018 4 72 História das Artes Visuais no Renascimento

Movimentos significativos das artes visuais. Motivação e 
condicionamentos históricos.Repercussões sobre culturas. Propiciar 
uma visão panorâmica sobre o processo de evolução das artes visuais 
ao longo da história e através de suas manifestações universais.

Es. Adair Oliveira Artes Plasticas

14025 4 72 Leitura e Análise de Obras de Arte I

Disciplina de caráter analítico-prático onde se busca o 
reconhecimento, interpretação, análise e crítica dos elementos da 
linguagem visual nas artes contemporâneas, considerando os 
fenômenos sociais, psicológicos e políticos.

Ms. Gabriel Zayat Artes Plasticas



14028 4 72 Tópicos Especiais em ArteBrasileira

Abordagem dos novos rumos da arte no Brasil e sua
inserção no cenário internacional, a partir da Semana
de 22, privilegiando recortes temáticos que
permitam interagir as várias linguagens artísticas,
como a fotografia e a nova mídia.

Me. Carlos Silva Artes Plasticas

14029 4 72 Tópicos Interdisciplinaresem Performance
Estudo teórico-metodológico do fazer teatral a partir das 
concepções de Dramaturgia, História e Encenação no contexto do 
drama contemporâneo e suas várias formas e interfaces.

Me. André Aires Artes Plasticas

14031 4 72 Tópicos Interdisciplinaresem Intervenção Urbana

Abordagem teórica e prática da produção artística
contemporânea fora do espaço e do circuito
institucional da arte com prioridade para o espaço
urbano.

Es. Marcela Campos Artes Plasticas

11008 4 72 Filosofia da Educação
A Gênese da filosofia e formação histórica da cultura ocidental. As 
concepções do conhecimento metafísico e a imagem do homem. As 
atitudes temáticas atuais da filosofia.

Es. Adélio Cunha Artes Cênicas & 
Artes Plásticas

11013 4 72 Leitura e Produção de Textos I

Produção de textos. Prática da leitura associada à capacidade de 
pensar e perceber a realidade. Análise crítica de textos lidos e 
produzidos. Palavras, o dicionário e o texto como forma de 
aguçamento da sensibilidade. Sequência e organização dos 
conteúdos. Emprego das várias linguagens e gêneros de redação.

Es. Adélio Cunha Artes Cênicas & 
Artes Plásticas

11017 4 72 Oficina Básica de Artes Visuais (OBAV)

Disciplina de caráter analítico-prático que procura estabelecer 
correlação entre as concepções teóricas da linguagem visual e sua 
interpretação, considerando os fenômenos culturais, adotando a 
análise dos trabalhos.

Dr. Roni Ribeiro Artes Cênicas & 
Artes Plásticas

11028 4 72 Trabalho Monográfico deConclusão de Curso
Exercício de pesquisa, escrita e desenvolvimento do texto da 
Monografia. Dr. Deusdedith Rocha Jr. Artes Cênicas & 

Artes Plásticas

12008 e 
12011

4 72
Metodologia da Educação para Ensino Fundamental – 
Linguagem Teatral e Artes Visuais

Os conhecimentos em Arte a serem construídos no início do processo 
de escolarização. O aluno do ensino fundamental e sua relação com os 
fazeres artísticos; competências e habilidades a serem desenvolvidas e 
as relações entre o conhecimento em Arte e os outros conhecimentos 
escolares e extracurriculares.

Es. Fabiana Tenório Artes Cênicas & 
Artes Plásticas

12022 4 72 Estrutura e Funcionamento da Educação Básica

Conhecimento dos objetos, organização e funcionamento do ensino 
fundamental e médio especialmente com a vigência da LDB 9.394/96. 
Contribuições de diferentes concepções que orientam o processo 
organizativo da brasileira neste nível de ensino.

Es. Gustavo D´Ávila Artes Cênicas & 
Artes Plásticas



12030 4 72 Estágio I
Integralização entre conteúdo e parte pedagógica na formação dos 
professores. Integralização entre a didática específica do conteúdo a 
ser ensinado com prática na escola através de estagio supervisionado.

Ma. Mônica Gaspar Artes Cênicas & 
Artes Plásticas

12031 4 72 Estágio II
Familiarização com as abordagens didáticas, sua elaboração e 
aplicação na área específica. Ma. Mônica Gaspar Artes Cênicas & 

Artes Plásticas

12032 8 144 Estágio III
Atividade de corregência na perspectiva interdisciplinar nas escolas. 
Planejamento e avaliação das atividades na área específica.

Es. Juliana Morais Artes Cênicas & 
Artes Plásticas

12033 8 144 Estágio IV
Desempenho das tarefas docentes nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio na área específica. Me. Rafael Tursi Artes Cênicas & 

Artes Plásticas


