
 

 

 
32ª Mostra Dulcina 

 
 
 
A Faculdade de Artes Dulcina de Moraes realiza de 01 a 12 de dezembro mais uma versão online da Mostra                    
Dulcina. O evento que tradicionalmente apresenta trabalho desenvolvidos pelos alunos e alunas da faculdade,              
em sua 32º edição mantemos o formato on-line, devido ao período de pandemia. 
 
Durante 12 dias o público poderá acompanhar de forma virtual lives, filmes, apresentações em vídeos,               
imagens, oficinas e seminários e outras performances artísticas realizadas por alun@s de Artes Cênicas e               
Visuais da FADM, do segundo semestre deste ano. Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) também                
acontecerão de forma online. 
 
Para a abertura da 32º Mostra Dulcina, na terça-feira, dia 01 de dezembro, teremos uma LIVE com Raissa                  
Gregori, presidente da Fundação Brasileira de Teatro e, em seguida, lançaremos pelo YouTube da Faculdade               
De Artes Dulcina de Moraes o longa-metragem “Fica comigo essa noite”, do diretor Fernando Guimarães,               
professor da disciplina BAC 2.  
 
As atividades serão gratuitas, abertas a todo público e vão acontecer pelas plataformas do Instagram,               
YouTube, Google Meet e Facebook da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Além disso, contamos com o                 
apoio de alguns parceiros, como a PASSEARTE: arte, cultura e entretenimento que nos auxiliará nas               
transmissões ao vivo! A programação completa será divulgada nas redes sociais da Faculdade (@facdulcina)              
e pelo site https://www.dulcina.art.br.  
 
A 32º Mostra Dulcina é mais uma ação da campanha LEVANTE DULCINA - saiba como colaborar                
acessando: https://www.dulcina.art.br/levantedulcina 
 
Serviço: 
32º edição da Mostra Dulcina - versão online 2º semestre 2020 
Período - de 01 a 12 de dezembro de 2020 
Youtube: https://bit.ly/2CVFvBF 
Instagram - https://www.instagram.com/facdulcina/ 
Facebook - https://www.facebook.com/facdulcina/ 
Secretária Executiva / Liana Farias: (61) 98315-3093  
Contato: comunicacao.fadm@ducina.art.br 
Saiba mais: https://www.dulcina.art.br/ 
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PROGRAMAÇÃO 

   
 
Terça-feira_____________________________01/12/2020 
 

LIVE 
Abertura da 32ª Mostra Dulcina 

Dia 01/12, às 19 horas, pelo Instagram da FADM. 
Com a Raissa Gregori, presidente da Fundação Brasileira de Teatro. 
Classificação: Livre 
Perfil do Instagram: @facdulcina 
Link para assistir esta Live: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 

 
FILME 

Fica Comigo Esta Noite 
Dia 01/12, às 20 horas, pelo YouTube da FADM. 
Sinopse: Fica comigo esta noite é o recente trabalho em linguagem audiovisual de Fernando Guimarães. O                
roteiro é inspirado no universo literário de Jorge Amado - Farda, Fardão, Camisola de Dormir, e com                 
referências a Nelson Rodrigues e Machado de Assis. A história acontece no dia do velório do membro da                  
Academia Brasileira de Letras, o poeta Ananias Bruno, vulgo Naná, e gira em torno da articulação política                 
do lobista Lisandro Leite, que enxerga no acontecimento a oportunidade de lançar-se na carreira política. O                
projeto é uma obra essencialmente brasileira que mescla humor, crítica social e acidez. 
Direção: Fernando Guimarães 
Elenco: Ágatha Cristine, Alex Ribeiro, Bete Virgens, Eduardo Jayme, Filipe Moreira, Leonardo Vieira             
Teles, Luana Coelho, Rafael D’Carvalho, Sérgio Tavares. 
Classificação: 14 anos 
Duração: 60 minutos 
Disciplina: Projeto BAC 2 
Professor: Fernando Guimarães 
Assista esse FILME no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
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Quarta-feira___________________________ 02/12/2020 
 

OFICINA 
Os benefícios da autorregulação emocional  

Dia 02/12, às 9h, pelo Google Meet. 
Sinopse: A autorregulação emocional nos permite olhar cada situação como única. Perceber as próprias              
emoções significa acolher-se como novo num mundo renovado.  
Esta oficina parte de um encontro entre psicologia e filosofia para oferecer reflexões e práticas de                
auto-observação das emoções e de presença como um caminho para escolhas mais conscientes. 
Com Adélio Deuter, professor da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na Educação e              
Maria Paula Estellita Lins, graduada em Psicologia e Pedagogia, formanda de Licenciatura de Artes Plásticas               
pela Faculdade Dulcina 
Data e hora: dia 02/12, às 9h. 
Duração: 2h 
Classificação: 14 anos 
Link para participar desta oficina: https://meet.google.com/ojp-jyjk-aii 
*O tempo da oficina é cronometrado, a tolerância será de 5 minutos. Qualquer pessoa pode participar. 

 
VÍDEO 

Retratos 
A partir do dia 02/12, às 14h, pelo Youtube da FADM 
O vídeo é uma sequência de autorretratos dos alunos da disciplina de Desenho de Observação. O autorretrato                 
é uma atividade instrumental que contempla vários aspectos no desenvolvimento do desenho, tanto no              
sentido técnico, quanto, estético. Foram utilizados lápis grafite, caneta esferográfica, lápis de cor, giz de cera                
sobre impressões de desenho e/ou impressões fotográficas. 
Alun@s: Cecilia Maciel Barroso, Erirley Ambrosio Matias, Raimundo Rodrigo Sampaio de Souza, Karin             
Jordan Maranhão, Maria Eduarda Crispiniano Peres e Deusina de Souza Lopes.  
Duração: 03 minutos 
Classificação: Livre 
Disciplina: Desenho de observação 
Professora: Tsuruko Breyer 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
 
 

VÍDEO 
Máquina de vendas 

A partir do dia 02/12, às 17h, pelo Youtube da FADM 
Sinopse: Quando um crocodilo chamado Chris, oprimido pela ansiedade social, descobre que a máquina de               
vendas automática de sua cafeteria favorita está misteriosamente quebrada, ele se depara com a tarefa de                
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enfrentar seus medos e entrar. Lá ele conhece os baristas Alfie e Andy, este último sendo particularmente                 
amigável com Chris. 
Alun@s: Bárbara Ellen Lucena, Marília Alves, Samantha Santos, Tábata Valadares e Pedro dos Anjos. 
Duração: 05:46 minutos 
Classificação: A partir de 10 anos. 
Disciplina: Sonoplastia 
Professor: Glauco Maciel 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://youtu.be/at1BIhjD-m4 
  

RADIONOVELA 
Uma Família em Férias 

A partir do dia 02/12,às 17h,  pelo Youtube da FADM. 
Sinopse: A radionovela “Uma Família em Férias" é uma adaptação de dois contos de Luis Fernando                
Verissimo: “Férias” e “Pai não entende de nada”, ambos do livro ”Comédias da Vida Privada”. É uma                 
produção dos alunos da matéria Sonoplastia, orientada pelo Professor Glauco Maciel. A narrativa conta a               
história de uma família que sai de férias e, como toda a família brasileira, tem conflitos e confusões durante o                    
seu dia. Com a pitada cômica típica do autor, a radionovela envolve e diverte seus ouvintes. 
Alun@s: Gabriela Canton, Gabriela Godinho, George Sand, Moema de Osíris e Romy Morgantt. 
Duração: 15 minutos 
Classificação: Livre 
Disciplina: Sonoplastia 
Professor: Glauco Maciel 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 

 
VÍDEO 

Sonorização do filme Hotel Eletrico de Chomón 
A partir do dia 02/12, às 17h, pelo Youtube da FADM 
Sinopse: Um casal se hospeda no hotel elétrico pensando em desfrutar de uma noite tranquila e usufruir da                  
tecnologia automática do hotel, porém na calada da noite algo dá errado e tudo foge do controle. 
Alun@s: Adriano Correia Lima, Bernardo Brenicci, Deusina de Souza Lopes, Erirlei Ambrosio Matias,             
Gabriel Silva de Lima Maranhão e Giuliana Lima. 
Duração: 07:46 minutos 
Classificação: Livre 
Disciplina: Sonoplastia 
Professor: Glauco Maciel 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
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Quinta-feira____________________________03/12/2020 
  

EXPOSIÇÃO VIRTUAL 
Poéticas Contemporâneas para Mostra Dulcina 

A partir do dia 03/12, às 10h, pelo Instagram @projeto.arte.dulcina e @facdulcina  
Sinopse: O Instagram @projeto.arte.dulcina mostrará, a partir do dia 02/12/2020, uma série de trabalhos              
desenvolvidos por alunos e alunas da disciplina de Poéticas Contemporâneas: fotografia, vídeos,            
xilogravuras, assemblagem, entre outras obras. 
Alun@s: Suéllem Araújo, Indra Liáo, Ana Galvão, Matheus Guntzel, Romy Morgantti, Pedro Gentil e              
Isabela Rocha. 
Classificação: Livre 
Disciplina: Poéticas Contemporâneas 
Professora: Marcela Campos 
Link para ver a exposição no Instagram da FADM: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 
Link para ver a exposição no Instagram do Projeto Arte Dulcina: 
https://www.instagram.com/projeto.arte.dulcina/?hl=pt-br 
 

VÍDEO 
Didascálias  

A partir do dia 03/12, às 15h, pelo Youtube da FADM 
Sinopse: Performances individuais gravadas durante a pandemia de Covid-19. 
Alun@s: Ana Pimentel, Brunna Valverde, Darana Moraes, Graziele Corazza, Jacyara Tonhá, Marília            
Aguiar, Lana Silveira, Vitor Zael e Ricardo Chiarato. 
Duração: 20 minutos 
Classificação: 14 anos 
Disciplina: Fundamentos da Expressão e da Comunicação em Artes 
Professor: André Aires 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
 

 
VÍDEO 

Bodas de Sangue Contaminado 
A partir do dia 03/12, às 19h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: Foi colocado um desafio aos alunes, de construir uma narrativa da peça Bodas de Sangue, de                 
Frederico Garcia Lorca, através de meios audiovisuais. A peça foi dividida em cenas, distribuídas para               
grupos de duas a cinco pessoas. Os grupos não sabem o que cada grupo está criando e o resultado final só                     
será visto no dia da estreia. A ideia foi que eles usassem somente os objetos, figurinos e cenários de suas                    
casas, tendo liberdade para explorar diferentes estéticas teatrais e também musicais.  
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Alun@s: Brunna Valverde, Diana Yumi, Bete Virgens, Grazi Corazza, Isabela Queiroz, Ismael Bruno,             
Jacyara Tonhá, Kamilla Henriques, Yalodê da Silva, Lays Benevides, Luísa Vieira, Márcia Nardelli, Marta              
Nascimento, Tábata Garcia e Vitor Zael 
Duração: entre 30 e 40 minutos 
Classificação: Livre 
Disciplina: Técnica de Expressão Vocal 
Professora: Janette Dornellas 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF  
 

 
 
Sexta-feira_____________________________04/12/2020 
  

VÍDEO 
Produção musical em Libras 

A partir do dia 04/12, às 10h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: Estudo feito pelos estudantes de Libras da música “Ela partiu” do cantor “Tim Maia”. 
Alun@s: Adilson Diaz, Marta Alves, Teresa Oliveira, Bruna Vidal, Rafaela Souza Queiroz, Brunna             
Valverde, Tainá Brederode Sihler Rossi, Karin Jordan Maranhão, Camila Rocha, Pedro Oliveira, Wênia             
Alves, Yasmin Mesquita, Yandra Ramos Braga, Tatiane de Souza Dias Oki Aguiar e Samantha Mirella               
Oliveira Cadillo. 
Duração: 4 min e 30 segundos.  
Classificação: Livre 
Disciplina: Língua Brasileira de Sinais 
Professor: Weslecley Carvalho 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF  
  

 VÍDEOS 
A aula de arte no ensino remoto 

A partir do dia 04/12, às 14h, pelo YouTube da FADM 
Cada alun@ de Estágio III apresentará uma aula que planejou e executou como "regente", a fim de atender                  
às exigência da disciplina. Algumas destas foram aulas on-line e outras aulas gravadas. Ambas seguindo a                
prática atual de ensino remoto devido à exigência sanitária.  
Alun@s: Giulia Ellen, Indra Liáo, Romy Morgantti, Lilian de Alencar Figueiredo, Tainá Brederode Sihler              
Rossi, Fabricio Vital e Camila Rocha. 
Duração: Cada vídeo tem aproximadamente 30 minutos 
Classificação: Livre 
Disciplina: Estágio Supervisionado III 
Professor: Gustavo D'avila  
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Assista esses VÍDEOS no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 

 
 
Sábado_________________________________05/12/2020 
  

VÍDEOS 
QuarenCenas 

  
A partir do dia 05/12, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: 18 vídeos com cenas-exercícios da turma de Construção da Personagem, a partir do desafio de aliar                 
princípios do Sistema Stanislavski com as circunstâncias do web-teatro. 
Alun@s: Athena Aires, Bernardo Brenicci, Bárbara Rodrigues, Yalodê, Brunna Valverde, Camila Rocha,            
Camila Gomes, Samantha Santos, Jacyara Tonhá Alves, Matheus Guntzel, Vitor Zael, Ana Lia Galvão,              
Luísa Fonseca, Luísa Martins, Márcia Rodrigues, Juliana Lima, Suellem Araújo, Isabela Rocha, Lays             
Benevides, Marcos Henrique Silva Vasconcelos, Gabriela Alves, Rosa Vasconcelos 
Classificação: A partir dos 12 anos 
Disciplina: Construção da personagem 
Professor: Yuri Fidelis 
Assista essa PLAYLIST no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
  

 
 
Domingo_______________________________06/12/2020 

 
EXPOSIÇÃO VIRTUAL 

Projeto de Indumentária  
A partir dia 06/12, às 10h, pelo Instagram @cenografia_dulcina e @facdulcina  
Sinopse: Criações livres dos discentes para projetos de indumentária. Resultado final do semestre de              
Indumentária 2020.  
Alun@s: Adriano Correa Lima, Anderson do Santos Lima, Athena Aires, Bruna de Aguiar Vidal, Daisy               
Couto, Deusina de Souza Lopes, Erirlei Matias, Filipe Mendes Oliveira Alves, Gabriela Cavalcante Canton              
Cereja, Gabriela Lopes Godinho, Georde Sand L. A. de França, Graziele Pagnussatt Corazza, Isabela              
Queiroz, Ismael Bruno Aguiar Diniz, Yalode da Silva, Lilian de Alencar Figueiredo, Lays Gloria Benevides               
da Costa, Luana Rosa, Luísa Martins Félix, Madelon Nascimento Cabral Marcia Nardelli M. Castro, Marília               
Alves de Aguiar, Maria Eduarda Pereira Reis Sá, Osíris Moema Aquere de Cerqueira e Souza, Rafael                
Almeida dos Santos, Rafael Martins dos Santos, Romy Michelle Olano Morgantti Pedroso, Samantha Pereira              
de Jesus Oliveira e Victor Bruno de Oliveira Timo. 
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Classificação: Livre 
Disciplina: Indumentária e Caracterização 
Professora: Maria Villar 
Link para ver a exposição no Instagram da FADM: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 
Link para ver a exposição no Instagram da Cenografia Dulcina: 
https://www.instagram.com/cenografia_dulcina/?hl=pt-br 
 
 

VÍDEOS 
Ensaios sobre os clássicos - estudos cênicos sobre grandes textos da 

dramaturgia universal  
A partir dia 06/12, às 15h, pelo Youtube da FADM 
Sinopse: Cenas da turma de Oficina Básica do Teatro sobre as peças : Édipo Rei, O Pastelão e a Torta,                    
Hamlet, Tio Vania e Esperando Godot. 
Alun@s: Raio Laser, Vitor Zael, Suéllem Araújo, Samantha Santos, Gabriela Cereja, Ana Galvão e Indra               
Liáo. 
Classificação: A partir de 18 anos 
Disciplina: Oficina Básica de Teatro - OBAT 
Professora: Raissa Gregori 
Assista esses VÍDEOS no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
 

LIVE 
DulcinArte: Conversas abertas 

 
Dia 06/12, às 19h, pelo Facebook 
Sinopse: Allice Bombom em conversa aberta com Thiago Jorge sobre a Faculdade de Artes Dulcina de                
Moraes, teatro, artes e muito mais! 
Classificação: Livre 
Link para assistir: https://www.facebook.com/facdulcina 
 
 

 
Segunda-feira__________________________07/12/2020 
 

VIDEO 
TREINAMENTO DO ATOR 

A partir do dia 07/12, às 17h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: Apresentação final da Disciplina Treinamento do Ator. 
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Alun@s: Alex Ribeiro Lopes, Elizabete Vieira das Virgens, Flávio Coelho Diniz Nogueira Hauila, Gabriela              
de Oliveira Alves, Indra Danielle Leite da Silva, Isabela Martins da Rocha, Luisa Vieira da Fonseca, Marcos                 
Henrique Silva Vasconcelos, Suéllem Aparecida de Araújo e Teresa Oliveira Damascena. 
Classificação: Livre 
Disciplina: Treinamento do Ator 
Professor: Adair Oliveira 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 

 
 BANCA DE TCC 

Milo Rezende 
Dia 07/12, às 19h30, pelo Google Meet 
Tema: Serigrafia como recurso para aulas de artes visuais.  
Banca: Gustavo D’Ávila; Régia Diniz; Renata Giraldi 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/eef-efao-uwc 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 
 
 

 TRANSMISSÃO AO VIVO 
Música e Efeitos sob o olhar dos "Artesãos do Som” 

Dia 07/12, às 20h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: A Costura entre duas Cenas com Músicas & Efeitos” tem a função de contrapor planos e dar                  
continuidade, o que contribui de forma diversificada ao enriquecimento do espetáculo. É neste instante que a                
Sonoplastia se torna plena e necessária às Artes Cênicas. 
Com Glauco Maciel conversa com Guilherme Mayer e a toda turma de Sonoplastia para falar sobre o                 
processo e resultados finais da disciplina: os vídeos “Máquina de Vendas”, “Hotel Eletrico de Chomón” e a                 
radionovela "Uma Família em Férias”, todos disponíveis desde o dia 02/12 no canal do YouTube da                
Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. 
Alun@s: Gabriela Canton, Gabriela Godinho, George Sand, Moema de Osíris, Romy Morgantti, Bárbara             
Ellen Lucena, Marília Alves, Samantha Santos, Tábata Valadares, Pedro dos Anjos, Adriano Correia Lima,              
Bernardo Brenicci, Deusina de Souza Lopes, Erirlei Ambrosio Matias, Gabriel Silva de Lima Maranhão e               
Giuliana Lima. 
Classificação: Livre 
Disciplina: Sonoplastia 
Professor: Glauco Maciel 
Assista esse LIVE no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
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Terça-feira____________________________08/12/2020 
 

VÍDEOS 
Arte e Acessibilidade II 

A partir do dia 08/12, às 10h, pelo Youtube da FADM 
Sinopse: Audio-descrição e legendagem de vídeos.  
Alun@s: 
Classificação: Livre 
Disciplina: PNEE - 2° - 2020 
Professora: Mônica Gaspar 
Assista esses VÍDEOS no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
  

BANCA DE TCC 
Flávio Coelho Diniz Nogueira Hauila 

Dia 08/12, às 11h30, pelo Google Meet 
Tema: A preparação corporal no processo de criação do ator. 
Banca: André de Oliveira; Juliana Morais; Renata Giraldi 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/puj-vhkk-zpq 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 

 
 

VÍDEO 
Linguagem Visual 

 
A partir do dia 08/12, às 14h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: Amostra de trabalhos autorais com aplicação dos conceitos de Fundamentos de Linguagem Visual              
ensinados no semestre para a compreensão visual da obra. 
Alun@s: Graziele Pagnussatt Corazza e Raimundo Rodrigo Sampaio de Souza 
Duração: Até 15 min 
Classificação: Livre 
Disciplina: Fundamentos da Linguagem Visual 
Professor: Gabriel Zayat 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
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LIVE 
Poéticas Contemporâneas 

Dia 08/12, às 16h, pelo Instagram @projeto.arte.dulcina e @facdulcina  
Live para falar um pouco mais sobre os trabalhos realizados por alunas e alunos da disciplina de Poéticas                  
Contemporâneas, expostos desde o dia 03/12 no perfil  @projeto.arte.dulcina, no Instagram. 
Alun@s: Suéllem Araújo, Indra Liáo, Ana Galvão, Matheus Guntzel, Romy Morgantti, Pedro Gentil e              
Isabela Rocha. 
Classificação: Livre 
Disciplina: Poéticas Contemporâneas 
Professora: Marcela Campos 
Link para ver a exposição no Instagram da FADM: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 
Link para ver a exposição no Instagram do Projeto Arte Dulcina: 
https://www.instagram.com/projeto.arte.dulcina/?hl=pt-br 
 
 

BANCA DE TCC 
Lucas Nóbrega 

Dia 08/12, às 19h30, pelo Google Meet 
Tema: Um relato da experiência docente com o ensino do Graffiti em projeto de educação não formal 
Banca: Rafael Tursi; Ricardo Cruttioli; Renata Giraldi 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/gbv-gfso-noi 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 

 
TRANSMISSÃO AO VIVO 

Leitura Dramatizada 
Dia 08/12, às 19h30, pelo YouTube da FADM 

Sinopse: Leitura dramatizada da obra de dramaturgia contemporânea "Pororoca" de Zen Salles. 
Alun@s: Alexandre Loiola da Costa, Athena Karolina Aires Mariano dos Santos, Daisy Couto Silva,              
Gabriela Cavalcante Canton Cereja, Ismael Bruno Aguiar Diniz, Kamilla Henriques Ferreira, Lays Glória             
Benevides da Costa, Luana Rosa Soares, Márcia Nardelli Monteiro de Castro, Maria Eduarda Crispiano              
Peres, Maria Eduarda Pereira Reis Sá, Matheus Guntzel Alvares e Vitor Rodrigues Lima dos Santos. 
Duração: 2 horas 
Classificação: 16 anos 
Disciplina: Tópicos Especiais em Dramaturgia Contemporânea 
Professora: Lidia Olinto 
Assista essa LIVE no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
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Quarta-feira__________________________09/12/2020 

 
BANCA DE TCC 

Gabriela Barros 
Dia 09/12, às 9h, pelo Google Meet 
Tema: A leitura visual estética no acesso à arte 
Banca: Monica Gaspar; Renata Giraldi; Régia Diniz 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/jpt-zoou-zog 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 
  

VÍDEO 
AFROFUTURISMO no Ensino das artes 

A partir do dia 09/12, às 14h, pelo YouTube da FADM  e Instagram @facdulcina  
Sinopse: A proposta deste trabalho é de apresentar os estudos sobre o Movimento AFROFUTURISMO no               
ensino das artes para estudantes de nível fundamental e médio 
De Ramon Duarte 
Duração: máximo de 5 minutos 
Classificação: 10 anos 
Disciplina: Estágio IV 
Professora: Juliana Morais Spinola. 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
Ou pelo Instagram: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 
 

VÍDEO 
Natureza CMYK 

A partir do dia 09/12, às 14h, pelo YouTube da FADM  e Instagram @facdulcina  
Sinopse: Pintura feita a partir das cores primárias no modelo CMYK (Ciano, 
Magenta, Amarelo e Preto). 
De: Gabriel Silva de Lima Maranhão 
Duração: Até 4 minutos 
Classificação: Livre 
Disciplina: Estágio IV 
Professora: Juliana Morais Spinola 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
Ou pelo Instagram: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 
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VÍDEO/LIVRO DIGITAL 
Expressões poéticas visuais e teatrais 

A partir do dia 09/12, às 14h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse:.Este trabalho trata-se de um livro digital em que procuramos estimular a sensibilidade de crianças,               
jovens e adultos em forma de poesia, fotografias e desenho, incluindo registros de dança. 
Esperamos que essas linguagens possam estar interligadas gerando reflexão e contato com o belo e com a                 
sutileza, possibilitando inspirações e o contato com diversos sentimentos. Somos seres multifacetados e             
encontramos dentro de nós vários tipos de expressões. Assim, a arte pode ser um valioso instrumento de                 
reflexão e autoconhecimento, necessário, sobretudo neste momento difícil que passamos no mundo todo.  
Esperamos contribuir com a educação e para um mundo mais igualitário, em que todos possam ter acesso                 
não só ao alimento físico, mas também ao alimento da alma. 
De: Rafaela Souza Queiroz, Camila Rodrigues Gomes e Darana Moraes. 
Classificação: Livre 
Disciplina: Estágio IV 
Professora: Juliana Morais Spinola 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
 

VÍDEO 
A força da Educação 

A partir do dia 09/12, às 14h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: A história real de superação pela educação. 
De: Fabrício Vital 
Duração:10 min. 
Classificação: Livre 
Disciplina: Estágio IV 
Professora: Juliana Morais Spinola 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 

VÍDEO 
Arte-educacional 

A partir do dia 09/12, às 14h, pelo YouTube da FADM 
Sinopse: Colocaremos uma folha, com tintas e pincéis com a frase expresse-se, e um varalzinho com alguns                 
desenhos. As pessoas poderão fazer qualquer pintura na folha. 
De: Maria Eduarda, Gabriela Goldinho e Thiessa Monteiro 
Duração: 10 minutos. 
Classificação: Livre 
Disciplina: Estágio IV 
Professora: Juliana Morais Spinola 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
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POSTAGEM 
Pandemia na perspectiva dos alunos 

A partir do dia 09/12, às 14h, pelo Instagram @facdulcina  
Sinopse: Este trabalho consiste em uma oficina de desenho e jogos teatrais que tem por objetivo entender o                  
pensamento dos alunos quanto a este momento inédito que estamos vivenciando, e sobre seus sentimentos,               
perspectiva e futuro! Acreditando que a arte é sempre uma expressão, devemos buscar a mesma em nossos                 
alunos. A oficina aconteceu em 15 de novembro de 2020, de 08:00 ao 12:00, com alunos da rede pública dos                    
apartamentos vizinhos a mim, Filipe Mendes, com idade de 04 a 07 anos. As imagens e textos apresentados                  
nas postagens contêm informações do que foi feito e do processo criativo das crianças. 
De: Filipe Mendes 
Classificação: Livre 
Disciplina: Estágio IV 
Professora: Juliana Morais Spinola 
Veja essa POSTAGEM no Instagram: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 
 

VÍDEO 
Conversa sobre educação, arte e pandemia. 

A partir do dia 09/12, às 14h, pelo Instagram @facdulcina  
Sinopse: o nosso trabalho pretende mostrar a visão de um educador sobre a pandemia e seu impacto na                  
educação e em outros setores artísticos ligados a ela. 
De: Wallace Lino e Tatiane de Souza Dias O. de Aguiar. 
Duração: 10 minutos 
Classificação: Livre 
Nome da disciplina: Estágio IV 
Professora: Juliana Morais Spinola 
Veja esse VÍDEO no Instagram: https://www.instagram.com/facdulcina/?hl=pt-br 
 
 
  

 
Quinta-feira___________________________10/12/2020 
  

BANCA DE TCC 
Isabele Lima 

Dia 10/12, às 8h30, pelo Google Meet 
Tema: O feminismo no campo artístico: rupturas para inserção da voz da mulher dentro das cênicas 
Banca: Bárbara Bernartti; Régia Diniz; Renata Giraldi 
 Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/yqb-haoq-cvj 
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*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 
 

 BANCA DE TCC 
Gabriela Godinho 

Dia 10/12, às 10h, pelo Google Meet 
Tema: Arte em Movimento: O balé, sua evolução para contemporâneo e a conscientização corporal em cena 
Banca: Fernando de Assis Alves; Maria Villar e Renata Giraldi. 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/eay-hwdi-rxh 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 

 
 TRANSMISSÃO AO VIVO 

SEMINÁRIO ABERTO DE TEATRALIDADES BRASILEIRAS 
Dia 10/12, às 19h, pelo Youtube da FADM 
Apresentação de seminários em grupos com temática voltada para manifestações populares afro-descentes  
Alun@s: Adriano Correa Lima, Alexandre Loiola da Costa, Anderson dos Santos Lima, Bárbara Ellen              
Lucena de Morais, Bruna Maria de Oliveira, Camila Rocha Parente, Camila Rodrigues Gomes, Daisy Couto               
Silva, Deborah Joysse dos Anjos Silva, Gabriela Cavalcante Canton Cereja, George Sand Leão de França,               
Ismael Bruno Aguiar Diniz, Lilian Alencar Figueiredo, Luisa Martins Félix de Sousa, Madelons Nascimento              
Cabral, Maria Eduarda Pereira Reis Sá, Matheus Cuntzel Alvares, Micael Amorim de Macedo, Mirella Rêgo               
Santos, Osiris Moema Aquere de Cerqueira e Souza, Pedro Henrique dos Anjos Ribeiro e Raimundo               
Rodrigo Sampaio de Souza. 
Duração: 3 horas 
Classificação: Livre 
Disciplina: História do Teatro III e IV 
Professora: Lidia Olinto 
Assista essa LIVE no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF  
  

 
 

Sexta-feira____________________________11/12/2020 
  
 

VÍDEO 
Programação Visual -  Projetos de Campanha 

A partir do dia 11/12, às 19h, pelo YouTube da FADM 
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Sinopse: Apresentação dos alunos de Programação Visual sobre suas criações imagéticas para os seus              
projetos de campanha publicitária previstos na disciplina. 
Alun@s: Agnes Macedo Passos, Ana Luisa Pimentel Soares de Barros, Arlinda Alves de Souza, Giuliana da                
Silva Lima, Isabela Martins da Rocha, Israel Melônio Pereira, Lorrane Souza Zacarias, Marcos Henrique              
Silva Vasconcelos, Maria Luísa Siqueira Bernardes Amorim, Mariana dos Santos Souza, Pedro Henrique             
Alves Oliveira, Pedro Henrique dos Anjos Ribeiro, Romy Michelle Olano Morgantti Pedroso, Tabata Garcia              
Valadares, Thiessa Monteiro Nunes e Vinícius de Almeida Pinheiro. 
Duração: 3h20 
Classificação: 16 anos 
Disciplina: Programação Visual 
Professor: Ronaldo Ribeiro 
Assista esse VÍDEO no nosso canal: https://bit.ly/2CVFvBF 
 

BANCA DE TCC 
Yasmin Mesquita 

Dia 11/12, à 19h30, pelo Google Meet 
Tema: A importância do ensino das Artes na Educação Infantil e o desenvolvimento de crianças entre 0 a 5                   
anos 
Banca: Régia Diniz; Renata Giraldi; Marta Natalia 
 Link para ver este TCC: https://meet.google.com/hpo-hove-hzv 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 
 

BANCA DE TCC 
Fábio Campos 

Dia 11/12, às 21h, pelo Google Meet 
Tema: Pichação: práticas pedagógicas em Arte-Educação 
Banca: Renata Barretto, Régia Diniz, Renata Giraldi 
Link para ver este TCC: https://meet.google.com/qfi-qhff-fpn 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 
  
 

LIVE 
Nina 

Dia 11/12, com duas sessões, às 19h e às 20h. 
Pelo Instagram @athenaaires  
Cenas-exercício a partir da personagem Nina, de " A Gaivota" de Anton Tchékhov para a disciplina                
Construção da Personagem.  
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Com Athena Aires 
Classificação: 10 anos 
Disciplina: Construção do Personagem 
Professor: Yuri Fidelis 
Assista essa LIVE no Instagram: https://www.instagram.com/athenaaires/?hl=pt-br 
 
  

 
 

Sábado______________________________12/12/2020 
  

BANCA DE TCC 
Deborah Joyce 

Dia 12/12, às 9h, pelo Google Meet 
Tema: Cotas para negro: direito do indivíduo ou obrigação d estado? Uma visão de Artistas e intelectuais                 
sobre o tema 
Banca: Lídia Olinto, Renata Giraldi e Iraneide Silva 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/wde-ckrp-jbc 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 
 

BANCA DE TCC 
Janú Ário Jr. 

Dia 11/12, às 10h30, pelo Google Meet 
Tema: Análise da justaposição como paradigma de estrutura narrativa de roteiro a partir da série Black                
Mirror 
Banca: Monica Gaspar; Rafael Tursi; Renata Giraldi 
 Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/frg-nyaq-myz 
*ATENÇÃO: Na sala de videoconferência, o único que tem a palavra o tempo todo é o orientador; só o orientador(a) pode passar a palavra para                         
a banca ou para o seu orientando, por meio do seu privilégio de poder ativar/desativar os microfones dos participantes da sala; todos os                       
demais convidados da sala deverão manter seu microfone e câmera desligados para evitar cacofonia e reverberação de eco durante o processo                     
de apresentação do TCC; os convidados também não poderão usar a aba de chat do Google Meet para enviar mensagens de qualquer natureza. 
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RELAÇÃO DAS BANCAS DE TCC 

 
Dia 07/12, às 19h30, pelo Google Meet 
Aluno: Milo Rezende 
Tema: Serigrafia como recurso para aulas de artes visuais.  
Banca: Gustavo D’Ávila; Régia Diniz; Renata Giraldi, 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/eef-efao-uwc 
 
Dia 08/12, às 11h30, pelo Google Meet 
Aluno: Flávio Coelho Diniz Nogueira Hauila 
Tema: A preparação corporal no processo de criação do ator. 
Banca: André de Oliveira; Juliana Morais; Renata Giraldi. 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/puj-vhkk-zpq 
 
Dia 08/12, às 19h30, pelo Google Meet 
Aluno: Lucas Nóbrega 
Tema: Um relato da experiência docente com o ensino do Graffiti em projeto de educação não formal 
Banca: Rafael Tursi; Ricardo Cruccioli; Renata Giraldi 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/gbv-gfso-noi 
 
Dia 09/12, às 9h, pelo Google Meet 
Aluna: Gabriela Barros 
Tema: A leitura visual estética no acesso à arte 
Banca: Monica Gaspar; Renata Giraldi; Régia Diniz 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/jpt-zoou-zog 

 
Dia 10/12, às 8h30, pelo Google Meet 
Aluna: Isabele Lima 
Tema: O feminismo no campo artístico: rupturas para inserção da voz da mulher dentro das cênicas 
Banca: Bárbara Benatti; Régia Diniz; Renata Giraldi 
 Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/yqb-haoq-cvj 
 
Dia 10/12, às 10h, pelo Google Meet 
Aluna: Gabriela Godinho 
Tema: Arte em Movimento: O balé, sua evolução para contemporâneo e a conscientização corporal em cena 
Banca: Fernando de Assis Alves; Maria Villar e Renata Giraldi. 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/eay-hwdi-rxh 
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Dia 11/12, à 19h30, pelo Google Meet 
Aluna: Yasmin Mesquita 
Tema: A importância do ensino das Artes na Educação Infantil e o desenvolvimento de crianças entre 0 a 5                   
anos 
Banca: Régia Diniz; Renata Giraldi; Marta Natalia 
 Link para ver este TCC: https://meet.google.com/hpo-hove-hzv 
 
Dia 11/12, às 21h, pelo Google Meet 
Aluno: Fábio Campos 
Tema: Pichação: práticas pedagógicas em Arte-Educação 
Banca: Renata Barretto, Régia Diniz, Renata Giraldi 
Link para ver este TCC: https://meet.google.com/qfi-qhff-fpn 
 
Dia 12/12, às 9h, pelo Google Meet 
Aluna: Deborah Joyce 
Tema: Cotas para negro: direito do indivíduo ou obrigação d estado? Uma visão de Artistas e intelectuais                 
sobre o tema 
Banca: Lídia Olinto, Renata Giraldi e Iraneide Silva 
Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/wde-ckrp-jbc 
 
Dia 11/12, às 10h30, pelo Google Meet 
Aluno: Janú Ário Jr. 
Tema: Análise da justaposição como paradigma de estrutura narrativa de roteiro a partir da série Black                
Mirror 
Banca: Monica Gaspar; Rafael Tursi; Renata Giraldi 
 Link para assistir este TCC: https://meet.google.com/frg-nyaq-myz 
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