
 

 

 

 

PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA – 2020/1 

 

DOCENTE: Luciano Flávio de Oliveira 

CURSO: Licenciatura em Teatro 

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE IMPROVISAÇÃO TEATRAL I  

CÓDIGO: DAA00275  

CARGA HORÁRIA:     80 h/a         CRÉDITOS: 4 

CARGA HORÁRIA JÁ MINISTRADA: 16 h/a (4 encontros presenciais) 

HORAS FALTANTES: 64 horas  

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

Aulas faltantes: 6. Contudo, serão dadas 7 aulas = 4 síncronas e 3 assíncronas. 

EMENTA DURANTE A PANDEMIA:  O campo improvisacional como pilar para a 

criação de personagens para vídeos, a partir do desenvolvimento dos princípios de 

construção de roteiro, comunicação com o telespectador, imaginação, observação e 

composição de material audiovisual. 

OBJETIVOS: Auxiliar os discentes no desenvolvimento de técnicas interpretativas para 

vídeo, usando métodos de improvisação para o teatro; estimular a qualidade na criação de 

conteúdos artísticos, orientando o desempenho das atividades de atuação, e ao mesmo 

tempo compartilhar técnicas de captação, edição e finalização de vídeo para mídias sociais 

como o Instagram, YouTube e Facebook. 

DATA/ 

AULA 
CONTEÚDO ATIVIDADE 

FERRAMENTA 

(MEIOS EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 

EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 

ASSÍNCRONA) 

13/10 e 

20/10  

 27/10 

 

 

Elaboração de 

roteiro para 

criação de vídeos 

on-line. 

 

 

Criação de um roteiro 

individual para o 

desenvolvimento de um 

vídeo solo (que pode 

contar com a participação 

de familiares que moram 

no mesmo domicílio do 

discente) de, no máximo, 

2 minutos. 

PRAZO FINAL PARA 

ENVIO: 27/10/2020 

A atividade encontra-se 

disponível no SIGAA. 

Contudo, será disponibilizada 

também via WhatsApp da 

disciplina e por e-mail, bem 

como de modo físico (CD, 

DVD, pendrive e impresso). 

3 aulas assíncronas.  

Realização de 

atividades sem a 

presença do 

professor. 

 



 

 

 

 

 

 03/11 
Apresentação 

dos roteiros. 

Nessa aula faremos a 

leitura e a discussão dos 

roteiros, bem como 

daremos as primeiras 

orientações para o 

começo da criação dos 

vídeos. 

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, assim como 

pelo Telegram, os alunos 

poderão enviar/entregar os 

roteiros ao professor. 

  Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

 17/11 
Projeto piloto 

dos vídeos 

  

O discente deverá exibir o 

primeiro teste do seu 

vídeo, que deve ser 

gravado a partir do roteiro 

apresentado. 

 

 

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, assim 

como pelo Telegram, os alunos 

poderão enviar/entregar os 

vídeos ao professor. 

  Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 

01/12 

Apresentação de 

novos 

experimentos 

com os vídeos. 

 

O discente deverá exibir o 

resultado dos novos 

experimentos realizados 

com o seu vídeo, 

apresentando melhorias 

técnicas e estéticas. 

 

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, assim 

como pelo Telegram, os alunos 

poderão enviar/entregar os 

vídeos ao professor. 

Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor. 

 15/12 

Prova final: 

exibição pública 

dos vídeos 

  O discente deverá exibir 

publicamente o seu vídeo, 

a partir de um evento 

criado pelo professor no 

Google Meet. 

A exibição final dos vídeos 

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 

  

   Aula Síncrona.  

Realização de 

atividade com a 

presença do 

professor e de 

telespectadores. 

 



 

 

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13 de outubro a 15 de dezembro de 2020. 
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_______________. Texto e jogo: uma didática brechtiana. São Paulo: 

Perspectiva/FAPESP, 1996. 
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OLIVEIRA, Luciano Flávio de. Argumento: Rondônia: um estado de delícias 

culinárias. Porto Velho, junho de 2017. 

____________________________ Roteiro: Rondônia: um estado de delícias 

culinárias. Porto Velho, agosto de 2017. 

OLIVEIRA, Michael. Roteiros para vídeos on-line (e-book). Guia para 

Produzir. Edição do autor. 

RYNGAERT, Jean-Pierre. Jogar, representar. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 

 

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

_____________. Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: 

Perspectiva, 2001. 

 

Sites: 

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. 



 

 

 

Como fazer um roteiro de vídeo de forma simples. Disponível em: 

<https://sambatech.com/blog/insights/roteiro-de-video/>. Acesso em: 28 set. de 

2020. 

 

Criação de roteiros para vídeos on-line.  Disponível em: 

<https://michaeloliveira.com.br/lp/download-ebook-roteiros/>. Acesso em: 28 

set. de 2020. 

 

Filme/Documentário Rondônia: um estado de delícias culinárias.  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KMpdz57xk2s>.  Acesso 

em: 28 set. de 2020. 

 

 


