
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  
PROCESSOS DE ENSINO IV (módulo B) 

CÓDIGO:  

DAA00312 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

 

CARGA HORÁRIA: 40h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Sim. Processos de Ensino III 

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: 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. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
1. Apresentação de plano de disciplina; 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 Auto-Etnografia 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. As performances culturais nos espaços urbanos de Porto Velho; 

7. Prática de pesquisa – exercícios de criação e práticas cênicas. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
a) Método: aulas práticas e teórico-expositivas; leituras e análises em classe; seminários práticos.  

b) Recursos: sala de aula; lousa; biblioteca; apresentações; acesso à internet; som estéreo; data show.  

 

 

 

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) frequência/horário; b) 

participação em sala de aula e nos projetos; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia básica. Durante o 

semestre duas provas, cada qual valendo 5 pontos, sendo considerada, para a avaliação do discente, não somente 

a prova em si, mas o processo de ensino e aprendizagem. 
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Será oferecida ao aluno conforme necessidade do projeto desenvolvido pelo aluno no TCC. 

 
 


