
 

 

 

PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA – 2020/1 

DOCENTE: Luciano Flávio de Oliveira 

CURSO: Licenciatura em Teatro 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA DIREÇÃO TEATRAL 

CÓDIGO: DAA00302 

 

CARGA HORÁRIA:     80 h/a         CRÉDITOS: 4 

CARGA HORÁRIA JÁ MINISTRADA: 12 h/a (3 encontros presenciais) 

HORAS FALTANTES: 68 horas  

EQUIVALÊNCIA PARA A PANDEMIA: 80 horas = 10 encontros (1cr = 8 horas) 

Aulas faltantes: 7 = 4 síncronas e 3 assíncronas. 

EMENTA DURANTE A PANDEMIA:   Elaboração de exercícios cênicos a partir de procedimentos 

relativos à construção do espetáculo, linhas de direção adotadas e sua aplicabilidade em projetos de 

ensino.  

OBJETIVOS: Propiciar a prática artística e técnica da encenação a partir dos fundamentos da direção, 

esclarecendo a relação entre ator e diretor na construção cênica e seus desdobramentos em projetos 

educacionais; realizar adaptações dos projetos de encenação já iniciados, passando da forma "teatro como 

acontecimento convivial" para a forma “teatro como acontecimento tecnovivial”. 

DATA/ 

AULA 
CONTEÚDO ATIVIDADE 

FERRAMENTA 

(MEIOS EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 

EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 

ASSÍNCRONA) 

15/10 e 

22/10  

 

 

 

Teatro como 

acontecimento 

convivial e teatro 

como 

acontecimento 

tecnovivial 

 

 

Elaboração de proposta 

para conversão do 

acontecimento convivial 

para o acontecimento 

tecnovivial, ou seja, 

conversão da linguagem 

teatro (ao vivo) para a 

linguagem webteatro (ao 

vivo ou gravado) e/ou 

para a linguagem 

audiovisual (gravado). 

PRAZO FINAL PARA 

ENVIO: 27/10/2020 

 

 

A atividade avaliativa encontra-

se aberta no SIGAA. Contudo, 

será disponibilizada também 

via WhatsApp da disciplina e 

por e-mail, bem como de modo 

físico (CD, DVD, pendrive e 

impresso). 

2 aulas assíncronas.  

Realização de 

atividades sem a 

presença do 

professor. 

 



 

 

 

 29/10 
Apresentação 

das propostas. 

Nessa aula faremos a 

apresentação e a 

discussão das propostas 

de adaptação dos projetos 

de encenação dos 

discentes, que previam o 

acontecimento convivial, 

para o acontecimento 

tecnovivial, ou seja, cujos 

espetáculos devem ser 

exibidos na internet (ao 

vivo ou gravado), e/ou, 

até mesmo transformados 

em outra linguagem: 

audiovisual (vídeo, filme, 

etc.).  

A aula ocorrerá no Google 

Meet e a gravação será 

disponibilizada  para os alunos, 

posteriormente, no SIGAA, no 

WhatsApp da disciplina e por 

e-mail, bem como de modo 

físico (CD, DVD, pendrive e 

impresso).  Também por meio 

dessas ferramentas os alunos 

poderão enviar/entregar as 

propostas ao professor. 

  Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

 26/11 
Experiências 

tecnoviviais 

  

O grupo deverá exibir  o 

primeiro experimento de 

conversão do seu 

espetáculo convivial para 

o tecnovivial (on-line, no 

Google Meet), e/ou a 

transformação da 

linguagem do teatro para 

o audiovisual (vídeo, 

filme, etc.).  

 

 

A aula ocorrerá no Google 

Meet e a gravação será 

posteriormente disponibilizada 

no SIGAA, no WhatsApp da 

disciplina e por e-mail, bem 

como de modo físico (CD, 

DVD e pendrive). Também por 

meio dessas ferramentas os 

alunos poderão enviar/entregar 

os vídeos gravados ao 

professor. 

  Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

03/12 
Ensaios dos 

processos. 

Os grupos deverão 

ensaiar, de modo remoto, 

os seus processos 

criativos. 

Os registros dos ensaios (fotos 

e vídeos) precisarão ser 

disponibilizados no SIGAA e 

enviados via WhatsApp da 

disciplina e por e-mail, bem 

como disponibilizado, se 

necessário, de modo físico (CD, 

DVD, pendrive e impresso). 

Aula Assíncrona.  

Realização de 

atividades sem a 

presença do 

professor. 

 

10/12 Ensaio geral. 

Realização do ensaio 

geral da III Mostra de 

Encenações do 

DArtes/UNIR (on-line). 

O ensaio ocorrerá no Google 

Meet e a gravação será 

posteriormente disponibilizada 

no SIGAA, no WhatsApp da 

disciplina e por e-mail, bem 

como de modo físico (CD, 

DVD e pendrive). Também por 

meio dessas ferramentas os 

alunos poderão enviar/entregar 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 



 

 

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15 de outubro a 17 de dezembro de 2020. 
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os vídeos gravados ao 

professor. 

 17/12 

Prova final:  III 

Mostra de 

Encenações do 

DArtes/UNIR 

(on-line) 

  Os grupos deverão 

apresentar publicamente 

os seus espetáculos (ao 

vivo e/ou gravado) e/ou 

projeto audiovisual na III 

Mostra de Encenações do 

DArtes/UNIR (on-line) 

O encontro ocorrerá num 

evento no Google Meet. Este 

será gravado e disponibilizado, 

posteriormente, no Youtube e 

nas redes sociais dos alunos, do 

professor e do DArtes. O link 

final da gravação será enviado 

aos alunos via SIGAA, via 

WhatsApp da disciplina e via e-

mail. A gravação do evento 

também poderá ser entregue 

aos discentes de modo físico 

(CD, DVD e pendrive).  

Também por meio dessas 

ferramentas, on-line ou físicas, 

os alunos poderão 

enviar/entregar os vídeos ao 

professor para serem exibidos, 

ao vivo, durante o evento. 

  

   Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor e de 

telespectadores. 

 

http://www.periodicos.ia.unesp.br/index.php/rebento/article/view/503
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