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Cód. Disciplina Ementa Docente

14032 Tópicos Especiais em
Arte e Tecnologia I

Abordagem das transformações estéticas, sociais e
culturais promovidas pelo estreitamento entre a prática
artística e a tecnológica desde o século XIX até os dias
de hoje. Extensão teórico-metodológica para fins
educacionais.

Dr. Roni Ribeiro

14002 Escultura Introdução na criação de formas volumétricas em
diferentes materiais. Trabalhará os conceitos de
construção, abstração, atitude frente à realidade,
utilizando o objeto como meio artístico e valorando os
materiais e os processos.

Ma. Tsuruko Breyer

13028 Criação do Papel Estudo da personagem em seu universo de relações
sociais, conforme apontamentos da obra dramática
escolhida.

Es. Adair Oliveira

11020 Oficina Básica de
Teatro

Introdução à linguagem teatral, a tríade essencial
(autor-ator-público). Os fundamentos da ação
dramática: conflito/diálogo; os elementos
complementares do teatro; desenvolvimento da
concentração da atenção básica/ eixo do ator/
personagem.

Me. Yuri Fidelis

12030 Estágio Curricular
Supervisionado I

Estágio supervisionado a partir da preparação dos
estudantes para a prática docente em consonância
com o conhecimento das teorias pedagógicas e suas
abordagens na Educação Artística para a observação
da estrutura escolar da Educação Básica, assim
como de outras estruturas educacionais, nas Artes
Cênicas e nas Artes Plásticas/ Visuais.

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 estágio supervisionado.

Ma. Mônica Gaspar

12031 Estágio Curricular
Supervisionado II

Estágio supervisionado a partir da preparação dos
estudantes para a prática docente em consonância
com o conhecimento das teorias pedagógicas e suas
abordagens na Educação Artística para a observação
da sala de aula e da atuação do docente da
Educação Básica, assim como de outras estruturas

Ma. Mônica Gaspar



educacionais, nas Artes Cênicas e nas Artes Plásticas/
Visuais.

Familiarização com as abordagens didáticas, sua
elaboração e aplicação na área específica.

12032 Estágio Curricular
Supervisionado III

Atividade de co-regência na perspectiva interdisciplinar
nas escolas. Planejamento e avaliação das atividades
na área específica.

Es. Gustavo D´Ávila

12033 Estágio Curricular
Supervisionado IV

Desempenho das tarefas docentes nas escolas de
Ensino Fundamental e Médio na área específica.

Es. Juliana Morais

11028 TCC Exercício de monografia. Dr. Deusdedith
Rocha Jr.

12021 Psicologia do
Desenvolvimento e
Aprendizagem na
Educação

A natureza da educação como ciência aplicada, seu
âmbito e sua relação com a educação no Brasil.
Aspectos teóricos do desenvolvimento e da
aprendizagem nas teorias psicogenéticas e suas
aplicações pedagógicas. Contribuições da teoria
psicanalítica à educação.

Es. Adélio Deuter

12024
12025
12026

Atividades
Complementares e
Interdisciplinares

Régia Diniz

13020 História do Teatro III Abordagem crítica da História e Historiografia do
Teatro Brasileiro, das primeiras manifestações do
século XVI ao teatro pré-moderno do século XX.

Dra. Lidia Olinto

13021 História do Teatro IV Abordagem crítica da História e Historiografia do Teatro
Brasileiro, do teatro moderno do século XX ao teatro
contemporâneo do século XXI.

Dra. Lidia Olinto

14019 História das Artes
Visuais na
Modernidade

Movimentos significativos das artes visuais. Motivações
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.

Me. Carlos Silva

14035 Tópicos
Interdisciplinares em
Projeto de Artes
Visuais I

Desenvolvimento de projeto interdisciplinar, onde haja
interação entre o saber e o fazer artístico e a
diversidade das linguagens em artes visuais e suas
implicações teórico-metodológicas para fins educativos.

Es. Marcela
Campos

12001 Didática Elementos básicos da Didática numa visão humanista e
progressista da Educação. Organização do processo

Es. Régia Diniz



ensino – aprendizagem na perspectiva de uma
pedagogia transformadora.

13010 Direção Teatral I O conceito de direção teatral e os primórdios da
direção/encenação, relacionando os aspectos
históricos, técnicos e estéticos que favoreceram o
aparecimento do encenador no final do séc. XIX.
Práticas de direção teatral a partir do estudo dos
movimentos artísticos do início do séc. XX.

Fernando
Guimarães

12023 Língua Brasileira de
Sinais

A história da educação dos surdos. Surdez. Aspectos
fonológicos, morfológicos e sintáticos da Língua
Brasileira de Sinais. Inclusão. Cultura e Comunidade
surda. Tradução e Interpretação. Legislação Brasileira
sobre a Libras. Estudo dos temas considerados
relevantes para o exercício da função do professor em
diferentes instituições de ensino inclusivo públicas e
particulares. Discussão de aspectos referentes a
estudos linguísticos e línguas de sinais. Aquisição da
escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no
desenvolvimento sócio-cultural do surdo em seu
processo de escolarização, educação bilíngue e
bicultural.
Aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos
da surdez. A língua de Sinais Brasileira – Libras:
características básicas da fonologia. Noções básicas
de léxico, de morfologia e de sintaxe. Noções de
variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão
visual-espacial. Vocabulário básico em LIBRAS.

Es. Weslecley
Carvalho

11025 Sociologia Geral Processo de produção do conhecimento científico.
Perspectiva sociológica: a origem da sociologia,
autores e proposições teóricas. Princípios constitutivos
do conhecimento sociológico: instituição, socialização
cultural, estratificação social e classes sociais. Estudo e
pesquisas sociológicas.

Me. Remo Moreira


