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Ementa:

Prática  no campo da atuação,  dramaturgia  e  encenação,  tendo em vista  a
criação, em processo colaborativo, e produção de um espetáculo teatral, que
culmine em apresentação pública.

Objetivos:

 Aplicar  as  aptidões  desenvolvidas  ao  longo  do  curso  nas  áreas  de
atuação, dramaturgia e encenação.

 Exercitar a dinâmica de trabalho em coletivo.
 Adequar-se a prazos para finalização de processos.
 Desenvolver e executar uma pesquisa de linguagem, de acordo com o

projeto cênico elaborado.

Conteúdo Programático:

 Definição da proposta de pesquisa e desenvolvimento do projeto a ser
concretizado por meio da montagem de espetáculo.

 Orientação  teórico-prática  dos  projetos  cênicos,  tendo  em  vista  a
autonomia criativa dos alunos.

Metodologia:

 Aulas expositivas e práticas.
 Leituras de textos para orientação do material artístico.
 Ensaios para aperfeiçoamento do material de cena.
 Discussão sobre os textos e ensaios.
 Apresentação do trabalho final ao público por meio de apresentação de

espetáculo.

Avaliação:

 Verificação do nível técnico e artístico dos trabalhos criativos, tendo em
vista os aspectos éticos e artísticos dos alunos em seus processos de
criação.
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 Capacidade de resolução de problemas em coletivo.
 Participação  durante  o  processo  de  criação,  tendo  em  vista  a

assiduidade,  disponibilidade,  generosidade  e  humildade  no
desenvolvimento dos processos artísticos.

 Resultado do trabalho.
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