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 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; 
- Oferecer subsídios teóricos referentes às reflexões para o trabalho monográfico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
Conteúdo a ser elaborado em conjunto com os estudantes, de acordo com as necessidades 
específicas. 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Atividades síncronas: 
- Encontro semanais e avaliações online no Google Meeting para a apresentação da proposta 
pedagógica, trocas de ideias e reflexões sobre as atividades remotas; 
 
Atividades assíncronas: 
- Serão dadas orientações semanais sobre as atividades a serem desenvolvidas pelos discentes, por 
meio de mensagens escritas, áudios e/ou vídeos compartilhados em grupo de Whatsapp; 
 
Procedimentos metodológicos:  
- Exposição de atividades e tarefas a serem realizadas; 
- Orientação suplementar por meio do Whatsapp, quando necessário; 
 
Recursos tecnológicos: smartphone com acesso à Internet; computador/notebook; grupo de 
Whatsapp; Google Meeting. 

 

AVALIAÇÃO:  



 - Compartilhamento de tarefas solicitadas no grupo de Whatsapp. Cada tarefa terá uma pontuação 
específica. A nota final será obtida através da soma dos pontos das atividades efetivamente 
realizadas. 
 
- Participação nas aulas síncronas. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
Será oferecida ao aluno conforme necessidade do projeto desenvolvido pelo aluno no TCC. 
 

 
 
 


