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Processos de Ensino em Teatro IV 

CÓDIGO: 

DAA00312  

DEPARTAMENTO/CURSO:  

DARTES/Licenciatura em Teatro 

CARGA HORÁRIA: 80h 

PRÉ-REQUISITOS:  

Processos de Ensino em Teatro III                                 

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR(A):   

Jussara Trindade Moreira* 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2022.2 

*Mestre e Doutora em Artes Cênicas (UNIRIO) 

  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: 

 

Procedimentos metodológicos:  

- Exposição e orientação das atividades teóricas (leitura, análise e elaboração de textos, 

pesquisas na Internet, exercícios de elaboração de pré-projeto de TCC); 

- Práticas de ensino (jogos dramáticos e teatrais, exercícios de sensibilização); 

- Orientações individuais e coletivas por meio de grupo de Whatsapp, criado para fins 

pedagógicos; 

- Debates e trocas de ideias sobre os projetos de TCC.  

 

Recursos materiais e tecnológicos: sala de aula com acesso à Internet, computador/notebook, 

data show; smartphones; grupo de Whatsapp; Google Meet 

AVALIAÇÃO: 

- Participação nas aulas; 



- Elaboração de trabalhos/tarefas solicitadas; 

- Apresentação de trabalhos em forma de seminários. 
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Será oferecida ao aluno conforme necessidade do projeto desenvolvido pelo aluno no TCC. 

 
 
 


