
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  
METODOLOGIA (módulo B) – Calendário Excepcional   

CÓDIGO:  

DAA00282 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

 

CARGA HORÁRIA: 40h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Não 

CRÉDITOS: 2 

PROFESSOR: Luiz Daniel Lerro 
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2020/1 

 Titulação: Doutor em Artes Cênicas – Universidade de Bolonha (UNIBO – Itália) e Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). 
 

  EMENTA: Pesquisa científica. Elementos e metodologia em Arte-Educação. Categorias do 

pensamento. Categorias de análise. Critérios de cientificidade. Normas técnicas.  

  
OBJETIVOS: Introduzir o aluno no campo de metodologia científica, seus fundamentos, conceitos e 

importância dos métodos de pesquisa para o trabalho de reflexão e construção do conhecimento, 

sobretudo no âmbito da arte-educação.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

1. Apresentação de plano de disciplina: métodos e técnicas de pesquisas em ciências humanas. 

2. Metodologia: Para começar serve um problema. 

3. Metodologia: O Ensino e a Pesquisa – a relação entre o pensar e o agir do pesquisador.   

4. Metodologia: Métodos e técnicas de pesquisas em Artes e suas linguagens. 

5. Metodologia: Etnografia e Auto Etnografia para a pesquisa da prática artística. 

6. Metodologia: Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC-CAPES). 

7. Metodologia: Prática de pesquisa simulada – exercícios de elaboração e reelaboração de pré-

projetos. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

a)  Método: aulas teórico-expositivas, leitura, análise de projetos de pesquisa e prática simulada 

na modalidade síncrona, usando a plataforma Google Meet; e aulas assíncronas 

disponibilizadas na plataforma SIGAA.  

b) Recursos: Google Meet; sala de aula invertida; biblioteca online; canal Youtube e a 

multiplataforma WhatsApp. 

 

 

 

 
 

 



 

AVALIAÇÃO: O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa 

final, mas também durante os encontros. No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) participação e 

realização das atividades; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia básica. O módulo B, 

calendário excepcional, contará com duas avaliações, cada qual valendo 5 pontos. 
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