
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  

PROCESSOS DE ENSINO IV  

CÓDIGO:  

DAA00312 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

CARGA HORÁRIA: 80 h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Sim. Processos de Ensino III 

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR: Dr. Luiz Daniel Lerro                                    
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2020/2 

EMENTA: Trabalhos e estudos dirigidos que visam à execução do TCC, propiciando ao aluno um 

espaço de diálogo entre teoria e prática, possibilitando a experimentação de práticas cênicas e 

sistematização teórica dos conteúdos vivenciados durante a graduação e a relação com os projetos 

desenvolvidos. 
 
  
OBJETIVOS: Propiciar a experiência da criação laboratorial junto aos TCC´s de modalidade prática e 

subsídios teóricos referentes às reflexões e práxis do ensino teatral e o trabalho monográfico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 

- Estimular a autonomia dos discentes na busca de estratégias pessoais para o estudo dos conteúdos; 

- Experimentar e criar estratégias de aprendizagem e ensino por meio de ferramentas digitais; 

- Compartilhar os estudos com os colegas através de meios audiovisuais, possibilitando reflexões 

coletivas sobre os aspectos positivos e limitações da realização de atividades pedagógicas por meio 

remoto.   
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
1. Métodos e técnicas de pesquisas em ciências humanas 

2. O Ensino e a Pesquisa – a relação entre o pensar e o agir do pesquisador 

3. A Etnografia e Autoetnografia para a pesquisa na prática artística 

4. Espaço e lugar: as dimensões social e sensível do espaço e do lugar 

5. O espaço poético e suas narrativas: performances e ocupações artísticas 

6. Prática de pesquisa – exercícios de criação e práticas da escrita 

  

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

a) Método: aulas teórico-expositivas em plataforma Google Meet, leituras e discussões em sala 

virtual, prática de atividades laboratoriais, análise de vídeos, documentários e imagens 

iconográficas.  

b) Recursos: sala de aula invertida; plataforma Google Meet; WhatsApp; acesso à internet. 

 

AVALIAÇÃO: a) apresentação de seminário; b) trabalho escrito ou em outro formato digital, acerca 

do objeto de pesquisa de TCC. Nota final 50+50 = 100. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Será oferecida ao aluno ou à aluna, conforme necessidade do projeto de TCC. 

 

 

 
 
 


