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1 APRESENTAÇÃO 

1.1 Dados da Mantenedora 

 Nome: Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI. 

 Data de Criação: 22/06/1968. 

 CNPJ n.: 83.661.074/0001-04. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. CEP – 88.806-000 – Criciúma 

- SC. 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos e documentos e 

de pessoas jurídicas - cartório Almada Fernandes, registro n. 03509 em 29/01/2009, no livro A-00030, 

folha 102. 

 Alvará de funcionamento código de controle D8200S8084JX0- Prefeitura Municipal de Criciúma- 

Secretaria da Fazenda. 

 Utilidade Pública Municipal: Lei n. 725, de 28 de maio de 1969 – Criciúma – SC. 

 Utilidade Pública Estadual: Certidão datada de 18 de setembro de 2015, em conformidade com as Leis 

16.038 (03.07.2013), e 15.125 (19.01.2010). 

 

1.2 Denominação da Mantida 

 Nome: Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 

 Endereço: Avenida Universitária, n° 1105 – Bairro Universitário. CX. nº 3167. CEP – 88.806-000 – Criciúma 

- SC. 

 Telefones: (48) 3431-2565. Fax: (48) 3431-2750. Site: http://www.unesc.net 

 Base Legal: Estatuto registrado no 1º ofício de registro civil das pessoas naturais, títulos e documentos e 

de pessoas jurídicas - Cartório Almada Fernandes, registro n. 02678 em 25/04/2007, no livro A-00027, 

folha 171. 

 Reconhecimento como Universidade: Resolução n. 35/97/CEE-SC, de 16/10/1997, e Parecer 133/97/CEE-

SC, de 17/06/1997, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina n. 13.795, de 04/11/1997. 

 Renovação de Credenciamento da UNESC por Avaliação Externa: Resolução n. 052/2010/CEE-SC, de 28 

de setembro de 2010, e Parecer n. 187 do CEE-SC da Comissão de Educação Superior – CEDS, publicado 

no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – Decreto n. 3.676 de dezembro de 2010, n. 18.981, página 

05. 
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1.3 Missão Institucional 

Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente 

de vida. 

 

1.4 Visão de Futuro 

Ser reconhecida como uma Universidade Comunitária, de excelência na formação profissional e ética do cidadão, 

na produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, com compromisso socioambiental. 

 

1.5 Princípios e Valores 

Na gestão universitária, buscamos: 

 Gestão democrática, participativa, transparente e descentralizada. 

 Qualidade, coerência e eficácia nos processos e nas ações. 

 Racionalidade na utilização dos recursos. 

 Valorização e capacitação dos profissionais. 

 Justiça, equidade, harmonia e disciplina nas relações de trabalho. 

 Compromisso socioambiental. 

 Respeito à biodiversidade, à diversidade étnico-ideológico-cultural e aos valores humanos. 

Nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, primamos por: 

 Excelência na formação integral do cidadão. 

 Universalidade de campos de conhecimento. 

 Flexibilidade de métodos e concepções pedagógicas. 

 Equilíbrio nas dimensões acadêmicas. 

 Inserção na comunidade. 

Como profissionais, devemos: 

 Ser comprometidos com a missão, princípios, valores e objetivos da Instituição. 

 Tratar as pessoas com atenção, respeito, empatia e compreensão. 

 Desempenhar as funções com ética, competência e responsabilidade. 

 Fortalecer o trabalho em equipe. 

 Ser comprometidos com a própria formação. 

1.6 Dados gerais do curso 

 Local de Funcionamento: Campus Criciúma 
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 Vagas Oferecidas Totais Anuais: 54 

 Formas de Ingresso: O processo seletivo de ingresso no curso de Bacharelado em Teatro se dá  

privilegiadamente pelo concurso vestibular da ACAFE – Associação Catarinense das Fundações  

Educacionais, ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, PROUNI – Programa Universidade para todos e 

Processo Seletivo Interno SIM UNESC, (Minha Chance, Nossa Bolsa) transferências externas e troca de cursos 

na própria IES. 

 Período de Funcionamento: noturno – das 19h às 22h35 de segunda a sexta-feira. O curso é noturno, no 
entanto acontecerão disciplinas também aos sábados no período diurno. As aulas aos sábados 
acontecerão no terceiro, quarto e quinto semestres. 

 Modalidade do Curso: Presencial 

 Carga Horária Total do Curso: 2456 horas 

 Tempo Mínimo e Máximo Integralização: Mínimo 3 anos, máximo 6 anos. 

 

2 ESTRUTURA DO CURSO 

2.1 Coordenação 

 

Coordenador  Titulação Regime de 
trabalho 

Curriculum vitae sintético 

Aurélia Regina de 
Souza Honorato 

Doutora 
 

40h 
 

Admissão: 04.03.2002. 
Graduado: Educação Artística (Licenciatura); 
(FACIECRI/FUCRI); Conclusão: 21.12.1985. 
Especialização: Arte-Educação; (FACIECRI/FUCRI); 
Conclusão: 07.08.1988. 
Mestrado: Educação; Dissertação: "AS EXPERIÊNCIAS COM 
LITERATURA NOS RELATOS DAS CRIANÇAS: ABRINDO 
ESPAÇOS DE NARRATIVA"; (UNESC); Defesa: 14.03.2007. 
Doutora: (Ciências da Linguagem) – Tese: TRAJETÓRIAS 
CARTOGRÁFICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
PROFESSORAS DE ARTES: ESPAÇOS DO POSSÍVEL. – 2015). 

Resumo do Currículo: 

Doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina, na linha de pesquisa Linguagem e 
Cultura (2015). É Mestre em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense na linha de pesquisa 
Educação, Linguagem e Memória (2007). Tem Especialização em Arte-Educação (1987) pela Universidade do 
Extremo Sul Catarinense. Possui graduação em Educação Artística pela Fundação Educacional de Criciúma (1985). 
É professora de Artes na Rede Estadual de Educação. Atua nas disciplinas de Estética, Estágios Supervisionados, 
Arte Educação, Projeto de Pesquisa e Arte no Curso de Artes Visuais da Universidade do Extremo Sul Catarinense. 
É bolsista PIBID de coordenação de área. É integrante do Grupo de Ensino Pesquisa e Extensão em Educação 
Estética - GEDEST/CNPq na Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC. Tem experiência na área de Artes 
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atuando principalmente nos seguintes temas: ensino da arte, estética da arte, teorias da imagem, pesquisa com 
crianças, experiência estética. 

Experiência Acadêmica e Profissional: 
 
* Docente na educação básica – Rede Pública Estadual (1990 – atual) 
* Docente no ensino superior (1986/1993 e 2002 – atual) 
* Professora pesquisadora e extensionista (2003 – atual) 
* Coordenação de Curso de ensino superior (2008 – 2013) 
*Coordenação Adjunta de Curso de ensino superior (2013-atual) 
*Professora de Metodologia da Pesquisa no Curso de Especialização Em Educação Estética – UNESC (2010 a 2012). 
* Líder de Grupo de Pesquisa – GEDEST (2008 – 2010 e 2016) 
* Coordenadora de área (Artes Visuais) do PIBID (2015 – atual) 

 

 

 
2.2 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

A composição do NDE segue as orientações dadas na Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010, a Resolução 

07/2010/CSA e a Resolução nº 14/2013/Câmara de Ensino de Graduação, o Núcleo Docente Estruturante – NDE 

– é o órgão consultivo responsável pela concepção, implementação e atualização do Projeto Pedagógico dos 

Cursos de Graduação da UNESC. 

Dentre as atribuições do NDE do curso estão:  

a) Assessorar a coordenação do curso nos processos de criação, atualização, execução e avaliação do Projeto 

pedagógico de Curso – PPC, de modo co-participativo;  

b) Desenvolver atividades de natureza acadêmica necessárias à melhoria da qualidade de ensino;  

c) Propor ações que articulem ensino, pesquisa e extensão; e  

d) Elaborar relatórios de atividades e encaminhá-los à Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação 

- UNAHCE.  

A composição dos membros é renovada a cada 3 (três) anos, com possibilidade de recondução. Os docentes 

participantes do NDE têm carga horária de 1 (hora) semanal sendo inclusa na carga horária de trabalho. A 

composição Núcleo Docente Estruturante é apresentada nos Quadros abaixo: 

 

Professora Titulação Formação Acadêmica Regime de 
Trabalho 

Admissão da IES 

 
 

 
 

Doutora 

Graduação:  
Educação Artística 
Conclusão: 1986 
Mestrado: Educação 

 
 

Integral 

 
 

04/03/2002 
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Aurélia Regina 
de Souza 
Honorato 

Defesa: 2007 
Doutorado: Ciências da 
Linguagem 
Defesa: 2015 

 

 
Professor Titulação Formação Acadêmica Regime de 

Trabalho 
Admissão da IES 

 
 

Marcelo 
Feldhaus 

 
 

Mestre 

Graduação:  
Licenciatura em Artes 
Visuais 
Conclusão: 2004 
Mestrado: Educação 
Defesa: 2014 

 
 

Integral 

 
 

17/03/2008 

 

 

 

 
Professora Titulação Formação Acadêmica Regime de 

Trabalho 
Admissão da IES 

 
 

Viviane Kraieski 
de Assunção 

 
 

Doutora 

Graduação:  
Jornalismo 
Conclusão: 2002 
Mestrado: 
Antropologia Social 
Defesa: 2007 
Doutorado: 
Antropologia Cultural 
Defesa: 2011 

 
 

Integral 

 
 

04/02/2014 

 

 
Professora Titulação Formação Acadêmica Regime de 

Trabalho 
Admissão da IES 

 
 

Katiuscia 
Angélica 

Micaela de 
Oliveira   

 

 
 

Mestra 

Graduação:  
Licenciatura em Artes 
Visuais 
Conclusão: 2007 
Mestrado: Ciências da 
Linguagem 
Defesa: 2015 

 
 

Parcial 

 
 

18/03/2014 
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Professora Titulação Formação Acadêmica Regime de 
Trabalho 

Admissão da IES 

 
 

Édina Regina 
Baumer 

 

 
 

Mestre 

Graduação:  
Pedagogia 
Conclusão: 1994 
Mestrado: Educação 
Defesa: 2009 

 
 

Parcial 

 
 

01/08/2001 

 

 

 
2.3 Corpo docente 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO/ 
DISCIPLINAS 

PROFESSOR (A) TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

FASE I  

Teoria e História do Teatro I 
 

Katiuscia Angélica Micaela de Oliveira   Mestra Parcial 

Metodologia Científica e da 
Pesquisa 

Amalhene Baesso Reddig Mestra  Integral 

Improvisação Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora  Integral 

Ética Teatral   Viviane Kraieski de Assunção Doutora  Integral 

Consciência Corporal I Marcelo Feldhaus Mestre Integral 

 
FASE II 

 

Teoria e História do Teatro II 
 

Katiuscia Angélica Micaela de Oliveira   Mestra Parcial 

Atuação I  Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora  Integral 

Produção e Interpretação de 
Textos – PIT 

Richarles Souza de Carvalho Doutor integral  

Consciência Vocal Édina Regina Baumer Mestra Parcial 

Consciência Corporal II Marcelo Feldhaus Mestre Integral 

 
FASE III 
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Teoria e História do Teatro III  
Alan Figueiredo Cichela 

 
Especialista 

 
Parcial 

Atuação II  Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora  Integral 

Teatro de Animação I Izabel Cristina Marcílio Duarte 
 

Especialista Horista 

Maquiagem e Indumentária  Katiuscia Angélica Micaela de Oliveira   Mestra Parcial 

Filosofia Jeferson Luiz de Azeredo Mestre Integral 

Dramaturgia I Fernanda Cizescki Doutora Horista 

 
FASE IV 

 

Dramaturgia II  Fernanda Cizescki Doutora Horista 

Teatro de Animação II Izabel Cristina Marcílio Duarte 
 

Especialista Horista 

Som Édina Regina Baumer Mestra Parcial 

Cenografia  Letícia de Brito Mestra Horista 

Atuação III Katiuscia Angélica Micaela de Oliveira   Mestra Parcial 

Produção e Divulgação Teatral I Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora Integral 

 
FASE V 

 

Teatro e Público Marcelo Feldhaus Mestre Integral 

Montagem Teatral e Pesquisa I  Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora  Integral 

Produção e Divulgação Teatral 
II 

Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora Integral 

Direção de Arte  Letícia de Brito Mestra Horista 

Atuação IV Katiuscia Angélica Micaela de Oliveira   Mestra Parcial 

Iluminação Teatral Sérgio Honorato Mestre Horista 

 
FASE VI 

 

Montagem Teatral e Pesquisa II  Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora  Integral 

Encenação Marcelo Feldhaus Mestre Integral 

Trabalho de Conclusão de 
Curso 

Aurélia Regina de Souza Honorato Doutora  Integral 

Fotografia Cênica 
 

Sérgio Honorato Mestre Horista 
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Optativa    

 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 1 

Estudos afro-brasileiros  Silemar Maria de 
Medeiros da Silva 

Mestra Parcial 

Identidades e Diversidades Katiuscia Angélica 
Micaela de Oliveira   

Mestra Parcial 

Teatro e Performance Marcelo Feldhaus Mestre Integral 

Dança-Teatro Francine Costa de 
Bom 

Mestra Horista 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS Franz Kafka Porto 
Domingos 

Mestre Parcial 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Viviane Kraieski de 
Assunção 

Doutora  Integral 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENT

O 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Alan Figueredo 
Cichela  

Teoria e 
História do 
Teatro III 

Tempo Parcial 
 

 01/09/2013 

Experiência Acadêmica e Profissional: 

Graduação: Artes Visuais Bacharelado                                         Conclusão: 2005 

Especialização: Educação Estética: Artes e as Perspectivas Contemporâneas         Conclusão: 2010 
 
* Docente –  Unesc– Universidade do Extremo Sul Catarinense – Professor (2013 - atual) 
*D2 Mídia Impressa – Arte-finalista/impressor - (2013) 
*M&G Serviços e Comércio – Auxiliar Contábil - (02/2012 – 05/2012). 
*Farofa Uniformes – Criação/desenvolvimento - (09/2011 – 12/2011). 
*Mescla Etiquetas – Arte-Finalista - (08/2007 – 07/2011). 

*Unesc – Universidade do Extremo Sul Catarinense – Programador Visual - (08/2005 – 07/2007). 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Amalhene Baesso 
Reddig 

Metodologia Científica e 
da Pesquisa 

 

Tempo Integral  
 

 03.10.1983 

                                                 
1 Caberá à Coordenação do Curso definir qual disciplina será ofertada a cada semestre, após discussão com 
acadêmicos.  
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Experiência Acadêmica e Profissional: 
Graduação: Pedagogia - Conclusão: 1985 
Especialização: Fundamentos da Educação - Conclusão: 1988 
Mestrado: Educação - Defesa: 2007 
 
- Professora da Universidade do Extremo Sul Catarinense (2005 – atual) 
- Coordenadora do Setor Arte e Cultura (1983 – 2005) 
- Professora da Educação Básica (1983 – 1988) 

 
 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Marcelo 
Feldhaus 

 

Consciência Corporal I 
Consciência Corporal II 

Teatro e Público 
Encenação 

Tempo Integral   17.03.2008 

Experiência Acadêmica e Profissional: 
 
Graduado: Licenciatura Plena em Artes Visuais; (UNESC) - Conclusão: 2004.  
Especialização: O Ensino de Arte na Contemporaneidade; (UNESC) - Conclusão: 2006   
Mestrado: (Educação) (PPGE UNESC – 2014). 
 
* Docente na educação básica na rede pública e privada (2003 – 2015) 
* Docente no ensino superior (2008 – atual) 
* Professor pesquisador e extensionista (2010 – 2011) 
* Consultor Educacional - AFASC (2014 - atual) 
* Direção do Colégio Unesc (2012 - 2013) 
* Coordenação do Museu da Universidade do Extremo Sul Catarinense (2011 - 2012) 
 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Aurélia Regina de 
Souza Honorato 

 

Improvisação 
Atuação I 
Atuação II 

Montagem Teatral e 
Pesquisa I 

Montagem Teatral e 
Pesquisa II 

Produção e 
Divulgação Teatral 

I 
Produção e Divulgação 

Teatral II 

Tempo Integral  
 

 04.03.2002 
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Trabalho de Conclusão 
de Curso 

 
Experiência Acadêmica e Profissional: 
Graduado: Educação Artística (Licenciatura); (FACIECRI/FUCRI); Conclusão: 21.12.1985. 
Especialização: Arte-Educação; (FACIECRI/FUCRI); Conclusão: 07.08.1988. 
Mestrado: Educação (UNESC); Defesa: 14.03.2007. 
Doutora: (Ciências da Linguagem) 2015. 
 
* Docente na educação básica – Rede Pública Estadual (1990 – atual) 
* Docente no ensino superior (1986/1993 e 2002 – atual) 
* Professora pesquisadora e extensionista (2003 – atual) 
* Coordenação de Curso de ensino superior (2008 – 2013) 
*Coordenação Adjunta de Curso de ensino superior (2013-atual) 
*Professora de Metodologia da Pesquisa no Curso de Especialização Em Educação Estética – UNESC (2010 a 2012). 
* Líder de Grupo de Pesquisa – GEDEST (2008 – 2010 e 2016) 
* Coordenadora de área (Artes Visuais) do PIBID (2015 – atual) 

 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE TRABALHO  ADMISSÃO NA IES 

Silemar Maria de 
Medeiros da Silva  

Estudos afro-
brasileiros 

 
Tempo Parcial 

 
  05.03.2001 

 
Experiência Acadêmica e Profissional 
Graduação: Educação Artística Conclusão: 1985 
Mestrado: Educação - Defesa: 2009 
* Docente: 
- Professora de Artes da Rede Pública Municipal de Educação desde (1993 – 2014) 
- Professora de Artes da Rede Pública Estadual de Educação de Santa Catarina (1986 – 2014) 
- Professora da UNISUL, no curso de Pedagogia (2009). 
- Professora PARFOR UNISUL (2011). 
- Professora do Curso de Artes Visuais (2001 – atual) 
- Coordenadora Geral do Arte na Escola – Polo UNESC. (desde 2008). 
- Coordenadora de área do PIBID de Artes Visuais UNESC. (desde 2012). 
- Vice-líder de Grupo de Pesquisa – GEDEST 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Fernanda Cizescki   
Dramaturgia I  
Dramaturgia II 

Horista 
 

 
08/2014 

 
 

Experiência Acadêmica e Profissional: 
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Graduação: Letras – Português/Inglês - Conclusão: 2006 

Doutorado: Linguística - Defesa: 2013 
 
- Professora na Universidade do Extremo Sul Catarinense (2014 – atual) 
- Colégio Universitário (professora de Inglês, Literatura e redação) (05/2013 – 2015) 
- Colégio Millenium Supletivo (professora de Inglês) (02/2014 – 2015) 
- Professora de Literatura (projeto de extensão – pré-vestibular eletrosul) – (03/2006 – 11/2006) 
- Projeto de extensão – monitoria do curso de aprimoramento em leitura e escrita (03/2006 – 11/2006) 
- TopWay Escola de Idiomas – professora de inglês (05/2013 – 09/2013) 
 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Franz Kafka Porto 
Domingos 

 

Língua Brasileira 
de Sinais - LIBRAS 

 
Parcial 

 
 2015 

Experiência Acadêmica e Profissional: 

Graduação: Pedagogia - Conclusão: 2005 

                      Letras – LIBRAS – Conclusão: 2014 

Especialização: Educação Inclusiva - Conclusão: 2008 

Mestrado: Estudos da Tradução - UFSC–Conclusão: 2013 
- Professor na Universidade do Extremo Sul Catarinense – (2015 – atual) 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Izabel Cristina Marcílio 
Duarte 

 

Teatro de 
Animação I 
Teatro de 

Animação II 

Horista 
 

 01.08.2012 

Experiência Acadêmica e Profissional: 

Graduação: Educação Artística - Conclusão: 1997 

Especialização: Ensino da Arte - Conclusão: 2001 

Mestrado em Educação: Conclusão 2016 
* Docente: 
- Professora Efetiva da Rede Municipal (2000 – atual) 
- Professora Efetiva da Rede Estadual (2001 – atual) 
- Professora do Curso de Artes Visuais (2012 – atual) 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Viviane Kraieski de 
Assunção 

Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

Integral  
 

 02.2014 
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Ética Teatral   

Experiência Acadêmica e Profissional: 
 
Graduação: Jornalismo – Conclusão 2002 
Mestrado: Antropologia Social - Conclusão 2007 
Doutorado: Antropologia Social – Conclusão 2011 
 
*Coordenadora de Pesquisa da UNA HCE (2015 – atual) 
*Membro integrante do Comitê de ética em Pesquisa (2014 – atual) 
*Pesquisadora do NAVI e PAMEDUC – UFSC (2011 – atual) 
* Professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UNESC (2014 – atual) 
 

 
 
 
 

 
 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Katiuscia Angélica 
Micaela de Oliveira   

 
 

 
Teoria e História do 
Teatro I 
Teoria e História do 
Teatro II 
Maquiagem e 
Indumentária 
Atuação III 
Atuação IV 
Identidades e 
Diversidades 

 

 Parcial 
 

 18. 03.2014 

Experiência Acadêmica e Profissional: 
Graduação: Artes Visuais Licenciatura 2007 
Mestrado: Ciências da Linguagem - 2015 
- Professora da rede pública de ensino no estado de Rio Grande do Sul (2006 – 2015) 
- Professora da educação básica – rede particular de ensino (1999 – atual) 
- Professora da Universidade do Extremo Sul Catarinense (02/2014 – atual) 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Édina Regina Baumer  
 

Consciência 
Vocal 
Som 

Parcial 
 

 01.08.2001 
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Experiência Acadêmica e Profissional: 
Graduação: Pedagogia 1994 
Mestrado: Educação 2009 
 
* Coordenadora do Museu da Infância (2014 – atual) 
* Docente na educação básica (1993 – atual) 
* Docente no ensino superior (2001 – atual) 
* Professora pesquisadora e extensionista (2005 – atual) 
* Coordenação pedagógica no ensino superior (2008 – 2013) 
* Coordenação pedagógica na educação básica (2013 – atual) 
* Direção conservatório de música (1992 – 2007) 
* Maestrina [Coral e orquestra] (2001 – 2010) 
 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Letícia de Brito 
Cardoso 

Cenografia 
Direção de Artes 

Horista  03-2015 

Experiência Acadêmica e Profissional: 

Graduação: Artes Plásticas Bacharelado 2001 

Mestrado: Poéticas Visuais 2005 
- Chefe de Serviço no Museu Victor Meirelles – Florianópolis – (2013 – atual) 
- Professora no Curso de Artes Visuais da UNESC – (2015 – atual) 
- Proprietária do Centro Cultural Arquipélago – (2007 – 2009) 

 
 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Richarles Souza de 
Carvalho 

Produção e 
Interpretação de 

Textos – PIT 
Integral  01/03/2000 

Experiência Acadêmica e Profissional:  
Graduação: Letras Licenciatura 
Doutorado: Ciências da Linguagem 
Docência No Magistério Superior 2006- atual (10 anos)  
Docência Na Educação Básica 1998 – 2012 (15 anos) 
 

 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Jeferson Luiz de 
Azeredo 

Filosofia Integral  01/02/2008 

Experiência Acadêmica e Profissional:  
Graduação: Filosofia - Conclusão: 2005  
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Especialização: Didática e Metodologia do Ensino Superior - Conclusão: 2007 
Mestrado: Educação - Defesa: 2010 
Docente na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC  
Docente na Universidade Barriga Verde – UNIBAVE  

 
 
 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Sérgio Honorato   
Iluminação 

Teatral 
Fotografia Cênica 

Horista 
 

 01.08.2012 

Experiência Acadêmica e Profissional: 

Graduação: Artes Visuais – Bacharelado - Conclusão: 2003 

Especialização: Design Gráfico - Conclusão: 2009 

Mestrado: Design e Expressão Gráfica UFSC - Defesa: 2013 
- Professor do Curso de Design e de Cerâmica Artística Artesanal da Escola Técnica da Satc (2002 – atual) 
- Professor titular do Curso de Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura – UNESC ( 2012 – atual) 
- Professor titular no Curso de Design Gráfico na Faculdade SATC (2007 – atual) 
- Professor substituto no curso de Artes Visuais da UNESC (08/2008 – 12/2008) 

PROFESSOR / 
TITULAÇÃO 

DISCIPLINA / 
CREDENCIAMENTO 

REGIME DE 
TRABALHO 

 ADMISSÃO NA IES 

Francine Costa de Bom Dança-Teatro Horista  15/08/2013  

Experiência Acadêmica e Profissional:  
 
Graduação: Educação Física Licenciatura 
Especialização: Administração e Marketing Desportivo 
Mestrado: Ciências da Linguagem 
 
Professora de graduação no curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física na Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC) nas disciplinas de: Educação Física e Infância, Metodologia da dança, Metodologia da ginástica, 
Ginásticas de Academia e Empreendedorismo e gestão da EF.  
Professora de graduação no curso de Artes Visuais na UNESC, na disciplina de Linguagem da Dança e Educação. 
Professora de Educação Física Escolar da Educação Infantil do Colégio Madre Tereza Michel (Criciúma). 

 

 

 

 
3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1 A realidade social e os impactos sobre a educação: uma visão de mundo 

 Segundo o Marco Situacional (Projeto Pedagógico Institucional da UNESC), estamos vivendo um 

tempo de muitas turbulências, em que valores são confundidos, interesses pessoais são negociados e 
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sobrepõem-se à necessidade do coletivo. Tal situação contribui para o aumento da violência, da ganância e da 

falta de humanidade. A sociedade está organizada de tal forma que não há estrutura adequada para a construção 

do cidadão consciente - crítico.  

 A educação é afetada por estes valores no sentido de contemplar a necessidade de aumento do 

índice de escolaridade e redução do analfabetismo, o que não prioriza a qualidade do processo.  

 Neste aspecto verifica-se que os objetivos de resgate da cidadania e melhoria da qualidade de vida 

não são alcançados. A educação deve ser direito de todos os cidadãos. Para que seja possível modificar a 

realidade da sociedade no âmbito regional, é necessário que estas questões sejam discutidas no meio acadêmico. 

 Não é a sociedade que deve transformar a educação e sim, a educação deve buscar atingir o 

objetivo de transformar a sociedade melhorando a qualidade de vida de seus cidadãos. 

Freire (2001), afirma que a transformação da realidade social ocorre quando o processo de 

educação se torna mais democrático, menos elitista e menos discriminatório, sem isentar o Estado de sua 

obrigatoriedade neste processo.  

Percebe-se a partir da afirmação que quando cada um dos agentes assume o papel de discutir a 

educação como meio de transformação social, é possível sonhar com uma realidade mais justa onde todos têm 

a oportunidade de se desenvolver e participar ativamente do processo de desenvolvimento da sociedade. 

 
3.2 A função da instituição de ensino no contexto da realidade social 

Quando o modelo de democracia imposto pelo capitalismo se revelou um agente de fomento da 

desigualdade social, percebeu-se a necessidade de que se criassem ferramentas que promovessem a inclusão 

social e a redistribuição de renda. 

Esse modelo aponta para a necessidade de forças emergentes que combatam a regulação e 

promovam a emancipação dos indivíduos na sociedade. Neste contexto, percebe-se que as relações 

emancipatórias que dão autonomia as pessoas, dão-se a partir do acesso ao conhecimento. 

As Instituições de Ensino têm a missão de disseminar o conhecimento em todas as áreas e para 

todas as camadas da sociedade. Baseado na premissa de que o conhecimento liberta, percebe-se a importância 

de tirar o cidadão de um estado de alienação tornando-o um sujeito crítico que traz contribuições efetivas para 

melhoria da qualidade de vida de seus pares. 

E, o que são as instituições de ensino, senão seus educadores? Os agentes de socialização do 

conhecimento que promovem a reflexão sobre diversos aspectos a partir de situações complexas devem agir, na 

concepção de Paulo Freire, dentro de um modelo de educação progressista. Freire (2001) afirma que o educador 
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progressista, é aquele que ao decidir, assume riscos e está sujeito a críticas que retificam e ratificam a sua prática 

e que, por meio da experimentação, constrói-se e desconstrói-se fazendo aos poucos na prática social da qual se 

torna parte. Este educador assume o compromisso de desocultar a verdade e jamais mentir, sendo leal a radical 

vocação do ser humano para a autonomia. 

Neste contexto, percebe-se a importância da Educação para a mudança da sociedade visto que a 

partir do conhecimento, torna-se possível construir um mundo mais humano e justo para todos. 

 
 

3.3 A formação de profissionais  

 

Na UNESC, conforme Políticas de Ensino, o ensino representa um processo pedagógico interativo e 

intencional, no qual professores e alunos devem corresponsabilizarem-se com as questões do processo de ensino 

e da aprendizagem, bem como com os valores humanos essenciais como o respeito, a solidariedade e a ética. 

Para atingir essa finalidade o ensino na graduação deve buscar a formação de profissionais com 

competência técnica e habilidades, capazes de preservar o conhecimento acumulado e de construir novos 

conhecimentos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da UNESC aponta no artigo 6º, que o ensino deve pautar-se nos 

seguintes princípios: 

“II. Flexibilização de métodos e concepções pedagógicas; 
VIII. Equilíbrio nas dimensões acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão; 
XII. Respeito à diversidade étnica-ideológica-cultural; 

                               XVI.      Valorização dos profissionais da UNESC.” 

 

A concepção de mundo e de sociedade presente no curso de Bacharelado em Teatro, traz a ideia de 

um mundo globalizado, intermediado pelos meios de comunicação de massa, um mundo veloz no que se refere 

à probabilidade de mudanças inesperadas, tanto na natureza quanto na ciência, na política e na economia. A(s) 

sociedade(s) que vive(m) nesse mundo, em consequência, revela(m)-se, a cada dia, como um corpo sólido e 

movente na direção dos diversos valores que se impõem e se transformam a partir das realizações humanas em 

sua(s) cultura(s), na interculturalidade e nos diversos contextos multiculturais.  

      Nessa concepção, a arte, em suas diferentes formas de expressão, é entendida como parte de cada 

cultura e também como uma linguagem universal nos vários pontos do mundo promovendo um fluxo rápido de 

opiniões e múltiplos usos para a criação simbólica humana.  No entanto, em muitos casos, os artistas da região 
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não possuem apoio financeiro ou políticas públicas que os amparem na produção de arte o que faz com que se 

desloquem para outros lugares para serem valorizados. Nesse sentido, o curso de Bacharelado em Teatro – da 

UNESC, está atendendo as necessidades observadas na região do extremo sul catarinense, quando mostra um 

amplo leque de possibilidades para atuar no mercado, ainda que falte incentivo a esse trabalho na região.  

 

 

4 - JUSTIFICATIVA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 

 

A partir das últimas décadas do século XX assistimos a uma grande expansão do mercado de 

trabalho para os profissionais da atuação cênica. Esse fenômeno acontece a partir da consolidação das emissoras 

de televisão, das agências de publicidade, dos estúdios de dublagem, do cinema brasileiro, e principalmente da 

renovação do teatro brasileiro, que solicitam grande número de atores aptos e especializados para enfrentarem 

os desafios do exercício da profissão e de uma cena cada vez mais múltipla e complexa. Além disso, novos 

espaços mediáticos surgem oferecendo aos atores inúmeras possibilidades de expressão e de visibilidade. 

Também outros locais, antes reservados a diferentes categorias profissionais, abriram suas portas aos atores, 

aos clowns, aos performers, como, por exemplo, os hospitais, as prisões, as empresas, as ruas, o espaço urbano. 

No campo das Políticas de Assistência Social na região do extremo sul catarinense, onde se localiza a UNESC, 

existe uma intensa procura por profissionais da área da arte para atuarem nos Serviços de Fortalecimento de 

Vínculos. Estes espaços atendem crianças, jovens e idosos, e, desenvolvem atividades que envolvem as 

diferentes linguagens artísticas no formato de oficinas. O bacharel em teatro terá nestes espaços diferentes 

oportunidades de atuação. 

A formação superior em Teatro torna-se cada vez mais indispensável àqueles que desejam 

ingressar e permanecer na profissão. A justificativa de um ensino superior de qualidade fundamenta-se no 

princípio de que o teatro da atualidade exige do ator um desempenho profissional criativo, responsável e ético, 

recusando a concepção do ator instrumento, imitador, ou portador de um talento “divino”. Neste sentido, a 

formação superior tem por propósito oferecer ao aluno um desenvolvimento integral enquanto indivíduo e 

artista, através de um ensino que favoreça além do aprendizado dos recursos técnicos e expressivos inerentes 

ao fazer teatral, o enriquecimento pessoal fundado na sensibilidade, no conhecimento e na capacidade de 

reflexão sobre a atuação cênica e o papel social do teatro e do ator.   
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Além disso, a procura de soluções possíveis para os problemas existentes na sociedade requer um 

novo olhar na construção da relação entre os indivíduos e o meio ambiente, na tentativa do alcance de caminhos 

mais humanitários. Diante do quadro de crise mundial, a arte torna-se um dos principais meios de intervenção e 

visibilidade crítica e de busca de soluções inovadoras.  O pensamento simbólico, metafórico e criativo 

indispensável ao exercício da análise, síntese e solução de problemas se encontra presente no perfil profissional 

da atuação cênica, do Teatro e da Arte em geral, e pode ser de grande contribuição para uma sociedade que 

procura novos caminhos e novas soluções para antigas questões e que considera o homem em sua totalidade.  

O teatro apresenta-se não somente como área de expressão e comunicação estética, mas, como forma de 

exercer a cidadania, bem como de dar suporte a diferentes saberes, por se tratar de atividade que trabalha com 

os mais variados materiais e artes no seu processo de produção. Constituindo-se, como tal, geradora de visões 

críticas da realidade, fundamentais para a gestação de uma nova consciência do indivíduo e da sociedade como 

um todo.  Na região do extremo sul catarinense, a UNESC é a única universidade comunitária a oferecer o 

Bacharelado em Teatro em nível superior. Os cursos de bacharelado em Teatro mais próximos são ofertados na 

capital do estado, Florianópolis - UDESC, distante 190km e na capital do estado do Rio Grande do Sul – UFRGS, 

distante, em média, 340 km da região. Acreditamos que este espaço alargado com a ausência de oferta de um 

curso superior em teatro em nossa região é uma das causas de uma procura premente por esta formação. Isto 

foi constatado nas três últimas edições da Feira das Profissões UNESC, em especial na de 2016, onde, uma média 

de 30 pessoas se cadastraram para fazer o curso em 2017. 

 

4.1 Demanda de profissionais  

 
    O Bacharelado em Teatro tem foco na necessidade de estruturação de uma formação profissional 

associada ao exercício da reflexão crítica. Trata-se de uma contribuição para reforçar um amplo processo de 

democratização e inclusão artística e cultural em secretarias, fundações, espaços de arte e cultura que 

necessitam do profissional ator. 

O currículo do Curso de Bacharelado em Teatro está conectado com as demandas atuais do campo 

da arte estando o profissional apto a atuar em instituições culturais, em diferentes espaços e contextos de arte 

e cultura. Esse profissional terá acesso a uma formação intelectual e cultural, crítica, reflexiva e criativa. Desta 

forma o curso oferece um conjunto de saberes que procuram dar ao aluno condições de participar e contribuir 

efetivamente no processo de desenvolvimento das artes cênicas, tanto no campo profissional, artístico e 

também no exercício consciente da ética e da cidadania. O bacharel em teatro, além dos espaços de atuação em 
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espetáculos passam a atuar cada vez mais em contextos de espaços não formais de educação. Seja como 

produtores culturais, organizando eventos e projetos sociais, ou como mediadores de oficinas de teatro em 

Organizações não governamentais.  

O Curso de Bacharelado em Teatro está previsto no PDI da Instituição devido a pesquisas feitas nas 

edições da Feira das Profissões que apontou-o como o curso que ocupa a 4ª posição na escolha dos jovens. 

 

4.2 Previsão para a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação 

A construção do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Teatro está sendo proposta 

pensando em uma estratégia participativa e cooperativa entre os segmentos que o compõem - docente e 

discente, buscando instaurar durante o processo, a prática da discussão, do debate e do envolvimento orgânico 

dos segmentos na sua contínua construção e avaliação. Serão realizadas, a cada atualização do PPC, reuniões 

com os diferentes segmentos com a participação dos docentes e dos discentes a partir de dinâmicas em sala de 

aula orientadas pelos professores, a fim de garantir o envolvimento efetivo da comunidade acadêmica do curso. 

Os processos de avaliação do curso acontecerão continuamente nas reuniões do NDE e Colegiado do curso. 

Quanto ao PPC a revisão acontecerá a cada dois anos com uma metodologia que possibilite uma ampla 

participação da comunidade acadêmica, conduzida pela coordenação do curso e NDE. O desempenho nas 

avaliações internas realizadas pelo SEAI (Setor de Avaliação Institucional) também são instrumentos balizadores 

das reflexões sobre os caminhos do curso.  Oportuniza-se o entendimento das inovações que este currículo 

propõe, identificando problemas e desafios que são pertinentes a compreensão dos mesmos e que se relacionam 

às transformações dos paradigmas do teatro na contemporaneidade.  A construção do PPC, enquanto um 

processo que visa articular o curso às demandas da realidade em constante movimento, e com a qual deseja 

contribuir positivamente, é permanente.   Assim, o Projeto Pedagógico caracteriza-se como um espaço de 

permanente discussão sobre o “curso que temos” e o “curso que queremos”, gerando um tensionamento que 

será propulsor das inovações do curso. O entendimento dessa perspectiva foi uma das metas que acompanhou 

o processo até aqui vivenciado. 

 

5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURRÍCULO  

5.1 Princípios filosóficos 

No início de 2000, com as novas reflexões realizadas sobre a missão institucional, elaborou-se o PPI da 

UNESC, no qual foram explícitos os valores, princípios filosóficos, políticos e metodológicos norteadores das 
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ações a serem desenvolvidas, de forma a dar consistência e significado à sua atuação junto à sociedade. Nas 

Políticas de Ensino da UNESC, estão expressos o comprometimento com as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, relativas aos princípios que norteiam a organização dos currículos dos cursos de 

graduação, que são: 

Flexibilização: sistema integrado e flexível, articulado ao ensino, pesquisa e extensão, permitindo 

trajetórias e liberdade de escolha aos envolvidos no processo.  

Contextualização: processo de articulação, diálogo e reflexão entre teoria e prática, incluindo a 

valorização do conhecimento extra escolar do aluno (práticas sociais e mundo do trabalho).  

Competência: capacidade do docente e do discente de acionar recursos cognitivos, visando resolver 

situações complexas.  

Problematização: processo pedagógico desenvolvido por meio de situações problema, com vistas à 

elaboração de conhecimentos complexos. 

Interdisciplinaridade: processo de intercomunicação entre os saberes e práticas necessários à 

compreensão da realidade ou objeto de estudo, sustentando-se na análise crítica e na problematização da 

realidade. 

Tendo como base estes princípios referenciais propostos pelo PPI da Universidade, o curso propõe 

reflexões que perpassam todos os eixos que estruturam a matriz curricular. Acreditamos ser possível propiciar 

uma experiência que contribua na formação de um profissional crítico e engajado na sociedade, com perfil 

empreendedor, apto a criar novas possibilidades de atuação sendo um agente transformador de realidades 

sociais com um sensível entendimento sobre questões éticas, humanas e ambientais. 

 

5.2 Princípios metodológicos  

 
Os princípios metodológicos do currículo do Curso de Bacharelado em Teatro têm como base os 

compromissos elencados na Política de Ensino da UNESC (Res. 05/2008/CONSU) a partir dos seguintes eixos 

norteadores que fundamentam a política: a) Ensino, que é concebido como um processo pedagógico interativo, 

intencional e corresponsável visando à aprendizagem, no qual o saber universalmente elaborado deve ser 

valorizado, a fim de favorecer a construção de novos conhecimentos, com a articulação entre teoria e prática, 

respeitando os diferentes métodos e concepções pedagógicas. b) Currículo que se constitui em 

instrumento/espaço de problematização das práticas de significação e produção dos conhecimentos científicos 

e culturais. Refere-se, também, a um conjunto de atividades teóricas e práticas de acordo com as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais e normas regulamentares institucionais integrando ensino, pesquisa e extensão. O ensino 

de graduação deve ser capaz de possibilitar aos futuros profissionais o domínio de teorias e métodos, bem como 

formação e qualificação ao mundo do trabalho. Os currículos dos cursos devem romper com a lógica 

instrumental, fundamentada na visão fragmentada do conhecimento, para constituírem-se em espaço da crítica 

e de produção de novos conhecimentos, tendo como base a articulação com a realidade social. Desta forma a 

UNESC, em sintonia com os documentos que regulam a educação superior, deve organizar seu currículo nas suas 

diferentes nuances considerando a flexibilização2, interdisciplinaridade3, desenvolvimento de competências4, 

5formação humana e profissional, contextualização e problematização. c) Avaliação da aprendizagem que é 

compreendida como o acompanhamento contínuo do processo de ensino-aprendizagem, seja teórico e/ou 

prático, com a corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos em consonância com o Regimento Geral da 

UNESC6. d) Metodologia de ensino e aprendizagem que compreende o papel articulado entre os sujeitos do 

processo ensino-aprendizagem em situações que promovam a aproximação crítica do acadêmico com o 

conhecimento científico e a interlocução com a realidade. e) Acessibilidade e Inclusão na Educação Superior 

fundamenta-se a partir do respeito as diferenças e diversidades, responsabilidade social, assegurando aos 

                                                 
2 A flexibilização é definida pela LDB 93.94/96, em seu artigo 53º que estabelece a autonomia didática, as instituições de educação superior 
para fixar seus currículos, cursos e programas, desde que observem as diretrizes pertinentes. Em complementação a esse aspecto, o Parecer 
CES/CNE 775/97 sistematizou a LDB em orientações gerais para a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais, apresentando os conceitos 
que deveriam permeá-las ao longo de sua implementação. O documento destaca que a flexibilidade deve ser um instrumento que, em 
conjunto com as competências estabelecidas para a formação do egresso, possam evitar o prolongamento desnecessário da oferta do curso. 
 
3 Já no que tange a interdisciplinaridade, resta ressaltar que esse pressuposto já vem da natureza das próprias DCNs. No contexto do Parecer 
CES/CNE 775/97, identifica-se que há a liberdade para as instituições integrem seus currículos das mais variadas formas, de modo que se 
evite ao máximo a fixação de conteúdos específicos. Ainda nesse sentido, o parecer incentiva o desenvolvimento do egresso a partir das 
atividades de extensão, que por si só já guardam o caráter interdisciplinar, em conjunto com os “variados tipos de formação em habilidades 
diferenciadas em um mesmo programa”. 
 
4 O Parecer CES/CNE 775/97 destaca que os currículos devem encorajar o reconhecimento de competências adquiridos fora do ambiente 
escolar, inclusive os que se refiram à experiência profissional julgada relevante para a área de formação considerada. Ainda no que se refere 
a competência, importa destacar a meta 12 do atual Plano Nacional da Educação que, em sua estratégia 12.3 destaca que a educação superior 
deve promover estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível 
superior.  
 
5 O Parecer CES/CNE 775/97 destaca a formação humana e profissional, a contextualização e a problematização, por meio da construção 
dos currículos pautados na formação integral do sujeito, de modo que ele possa superar os desafios impostos pelas condições de seu exercício 
profissional. Isso deve estar constantemente alinhado com as ações que permitam que o sujeito adquira conhecimentos, e os aproveite, a 
partir das atividades “extra institucionais”, desde que seja relevante para a sua formação. Ainda se destaca o fato de que a problematização 
se materializa na delimitação dos conhecimentos que fortalecem a experiência profissional julgada como relevante para a área e sua 
articulação com as atividades de extensão.  
 
6 O Regimento da Unesc (Res n. 01/2007/CSA), no seu artigo 86, estabelece que: “A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 
corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos, estará fundamentada no Projeto Pedagógico institucional e será processual, com 
preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”. 
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estudantes acesso, permanência com qualidade e condições plenas de participação e aprendizagem, 

considerando a legislação vigente7 e suas orientações políticas e pedagógicas. Insere-se também nesta política 

os seguintes espectros da acessibilidade: acessibilidade atitudinal; acessibilidade arquitetônica; acessibilidade 

pedagógica; acessibilidade programática; acessibilidade instrumental; acessibilidade nos transportes; 

acessibilidade nas comunicações; acessibilidade digital. Com a intenção de oportunizar a acessibilidade e inclusão 

na instituição, a UNESC criou a política de Permanência com sucesso dos estudantes8 e a Política de Inclusão9. f) 

Indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão: O ensino, na articulação com a pesquisa e a extensão, 

como princípio pedagógico, requer um esforço contínuo de compreensão das demandas atuais em seus recortes 

histórico-políticos e sociais. Com essa compreensão, o ensino de graduação, mediante práticas de investigação, 

deve consubstanciar-se em ambiente fecundo para a apropriação do conhecimento, fortalecendo a autonomia 

intelectual do aluno. Nestas bases, as políticas e diretrizes do ensino de graduação devem manter diálogo 

constante com as políticas de extensão e pesquisa da Unesc.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação direcionam a reflexão para a 

reestruturação curricular. A formação de profissionais exige que estes possuam habilidades e competências de 

modo que estes possam se refletir em atividades de cunho individual e/ou coletivo.  

A atualização curricular leva em conta principalmente as diretrizes curriculares para a formação bem 

como as necessidades locais e regionais. A reflexão sobre a reforma curricular também pressupõe uma ampla 

discussão da organização de práticas que envolvem a educação e o seu processo. O professor, de acordo com a 

sua realidade na sala aula e a posição dos acadêmicos frente ao currículo que está sendo desenvolvido na sua 

formação, são também indicadores para a atualização curricular. Todo este movimento se reflete nos estudos 

dos colegiados dos cursos derivando daí as proposições de alteração curricular.  

No curso de Bacharelado em Teatro esses princípios estão colocados em uma organização 

curricular que se aprofunda nas inter-relações dos conhecimentos em teatro e sobre teatro. A construção de 

                                                 
7  A legislação sobre a inclusão e a acessibilidade está prevista nos seguintes documentos regulatórios:  Decreto nº 6.949/09; Decreto nº 
7.234/10; Conferências Nacionais de Educação – CONEB/2008 e CONAE/2010; Decreto nº 7.611/11; Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos – Parecer CNE/CP 8/2012; Lei nº 13.142/2015 - Inclusão da Pessoa com Deficiência; Arts. 205, 206 e 208 da 
CRFB; LDB 9.394/96, cap. IV; Aviso Circular nº 277/96 ; Decreto nº 3.956/01; Lei nº 10.436/02 ; Portaria nº 2.678/02;Portaria nº 3.284/03; 
Arts. 205, 206 e 208 da CRFB; ABNT NBR 9.050/04; Decreto nº 5.296/04; Decreto nº 5.626/05; Programa Acessibilidade ao Ensino 

Superior. Incluir/2005 ; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006); Plano de Desenvolvimento da 
Educação/2007; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008)  

 
8 Res. n. 07/2013/Câmara Ensino de Graduação 

 
9 Res. n. 12/2010/Câmara Ensino de Graduação 
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uma matriz curricular de um curso de Teatro é algo bastante complexo, pois além da formação básica é preciso 

que o conjunto das disciplinas e dos componentes curriculares conceda ao aluno espaço para a sua escolha 

pessoal, e também para a interdisciplinaridade entre os saberes.  O Teatro é um campo de saber que 

intrinsecamente já pressupõe a interdisciplinaridade, pois, ao falar do mundo e do ser humano lança mão de 

diferentes conhecimentos que só farão sentido se dialogarem, se interrelacionando no processo de criação 

 

6 Objetivos do curso 

6.1 Objetivo Geral 

 
O Bacharelado em Teatro tem como objetivo a formação de atores capazes de realizar um trabalho 

de composição cênica, em espaços convencionais e não convencionais, atuando com autonomia como artistas-

intérpretes do seu tempo e da sua cultura.   

 

6.2 Objetivos Específicos 

 Propiciar o exercício prático da formação do ator, aliado ao pensamento reflexivo e à postura crítica, ao 

desenvolvimento do espírito artístico e científico, à consciência e ao anseio pela atualização permanente, 

enfatizando que a formação profissional não se esgota na graduação.  

 Possibilitar a construção do conhecimento teórico-prático sobre a atuação cênica em seus diferentes 

espaços de atuação, articulando-o à consciência do compromisso social do ator como agente 

transformador.  

 Formar profissionais capazes de atuar, explorando possibilidades expressivas do corpo, da voz, da 

emoção e do intelecto com base no domínio técnico, expressivo, criativo e artístico da atuação cênica  

 

7 - PERFIL DO EGRESSO 

O egresso do Curso de Bacharelado em Teatro estará apto a executar e pensar a atuação cênica no 

teatro, no cinema, na televisão, no rádio, na publicidade, em espaços cênicos não convencionais, e também em 

diferentes interfaces dentro de ações na área de comunicação, comércio, indústria, lazer, desenvolvimento 

social, turismo, saúde, produção de eventos, responsabilidade social e outras. O egresso também estará apto 

para atuar como artista criador e autônomo na concepção e realização do espetáculo cênico apresentando além 

de sua técnica especializada, uma postura reflexiva, ética e cidadã. Com base em uma formação prática, técnica, 

teórica, ética, cultural e artística, o egresso estará apto para exercer, além do ofício de ator, o papel do 
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profissional que se atualiza continuadamente e cria novas possibilidades e espaços de atuação no mercado de 

trabalho.    

O conjunto de componentes curriculares de modo articulado contribuem para formar o egresso 

tanto no aspecto dos conteúdos necessários ao desenvolvimento pessoal e profissional bem como na forma, ou 

seja, nas competências requeridas para o exercício da profissão ator. A atuação do curso, no sentido de colaborar 

para a formação do perfil do egresso, bacharel em teatro, envolve a oferta de disciplinas em uma matriz 

diversificada e atualizada, contemplando estudos sobre os fundamentos do teatro, sobre a teoria e história do 

teatro, a inter-relação entre os estudos do corpo, o campo do teatro nos espaços de cultura, o exercício da crítica 

e da dramaturgia, e montagens contemporâneas. Propõe-se realizar parcerias com instituições públicas e 

privadas de cultura, ONGs, equipamentos culturais, grupos de teatro e outros espaços de trânsito da arte abrindo 

oportunidades para experiências de estágio, pesquisa e inserção no meio artístico. Estas parcerias se configuram 

em um movimento de inserção do acadêmico no campo profissional, como em mecanismos de 

acompanhamento dos egressos na sua atuação profissional. Como Atividades Acadêmico Complementares existe 

a oferta e organização de viagens de estudo e apreciação estética, tanto no circuito local de espetáculos, como 

festivais e mostras regionais e nacionais. 

 

8 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

8.1 Estratégias de implantação do currículo e metodologia 

 
O Curso de Bacharelado em Teatro da UNESC organiza sua matriz curricular com base nas DCN para o curso de 

graduação em Teatro (2004) que preveem:  

Art. 3º O curso de graduação em Teatro deve ensejar, como perfil desejado do 
formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da 
sensibilidade artística,  compreendendo sólida formação técnica, artística, ética e 
cultural, com aptidão para construir novas formas de expressão e de linguagem 
corporal e de propostas estéticas, inclusive como elemento de valorização humana 
e da autoestima, visando a integrar o indivíduo  na sociedade e tornando-o 
participativo de suas múltiplas manifestações culturais. (BRASIL, 2004). 

 
Suas disciplinas e suas ementas promovem uma relação pedagógica que priorize o pensamento 

crítico, reflexivo e autônomo, indispensável ao estudo do Teatro, como linguagem representativa e expressiva 

da sociedade e dos sujeitos ao longo de toda a sua história.  A interdisciplinaridade também é premissa básica, 

pois a formação do profissional do teatro, – e no nosso caso específico do ator – só se faz com competência na 
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inter-relação entre vários saberes. A pedagogia artística se faz na articulação permanente entre o trinômio 

teoria-prática-teoria ou prática-teoria-prática, pois o fazer do Teatro já pressupõe que a prática expõe a teoria 

de que se alimenta e também gera novos conceitos que por sua vez irão se incorporar à prática.   A autonomia 

do saber acompanha o ator dos dias de hoje, responsável, junto com todos os outros artistas que integram o 

coletivo da cena, pela concepção do trabalho. Toda essa nova postura precisa ser conhecida e vivenciada na 

universidade, se quisermos preparar nossos alunos-atores para o exigente mercado de trabalho. O artista nunca 

para de aprender, e esse processo não se conclui no final da graduação. A ideia de um profissional que se atualiza 

constantemente deve ser também vivenciada em sala de aula, ensinando o aluno a aprender e a pesquisar, 

incentivando a permanente formação artística. 

As Diretrizes Curriculares apontam em seu Art. 5º que  

O curso de graduação em Teatro deve assegurar o perfil do profissional desejado, a 
partir de conteúdos e atividades que atendam aos seguintes eixos interligados de 
formação: I – conteúdos Básicos: estudos relacionados com as Artes Cênicas, a 
Música, a Cultura e a Literatura, sob as diferentes manifestações da vida e de seus 
valores, bem assim com a História do Espetáculo Teatral, a Dramaturgia, a 
Encenação, a Interpretação Teatral e com a Ética Profissional; II – conteúdos 
Específicos: estudos relacionados com a História da Arte, com a Estética, com a 
Teoria e o Ensino do Teatro, além de outros relacionados com as diferentes formas 
de expressão musical e corporal, adequadas à Expressão Teatral e às formas de 
Comunicação Humana; III – conteúdos Teórico-Práticos: domínios de técnicas 
integradas aos princípios informadores da formação teatral e sua integração com 
atividades relacionadas com Espaços Cênicos, Estéticos, Cenográficos, além de 
domínios específicos em produção teatral, como expressão da Arte, da Cultura e da 
Vida. 

 
A partir daí o curso se organiza em três eixos, nestes eixos se estabelecem as disciplinas 

curriculares. São 33 (trinta e três) disciplinas distribuídas em seis semestres. Elas se articulam por seus objetivos 

na perspectiva do objetivo maior que é a formação do ator e suas relações com as produções culturais. Os eixos 

são assim denominados e estruturados: Fundamentos da Linguagem Cênica – que compreende o eixo I: 

Conteúdos Básicos, das diretrizes trazendo as disciplinas introdutórias relacionadas à formação do ator e aos 

fundamentos da linguagem cênica. Todo este conjunto de disciplinas está inter-relacionado visando apresentar 

ao aluno os conceitos básicos indispensáveis à formação do profissional do teatro. Formativo do ator - 

Compreende o eixo II: Conteúdos Específicos, das diretrizes com disciplinas relacionadas aos domínios técnicos 

e aos conteúdos conceituais e práticos da linguagem teatral com ênfase na formação do ator. Compreende 

também disciplinas relacionadas à criação e à produção do espetáculo, ao ensino e à pesquisa em Teatro 
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oferecidas de forma integrada, com ênfase na formação do ator.    Práticas de Produção Teatral – Compreende 

o eixo III: Conteúdos Teórico-Práticos, das diretrizes com disciplinas relativas à organização da produção teatral 

com suas estruturas, funções e etapas básicas. Articulação dos elementos utilizados no teatro: espaço cênico, 

cenografia, iluminação e figurino. A administração teatral, os aspectos principais de divulgação e publicidade. As 

leis de Incentivo à Cultura. O funcionamento dos grupos teatrais com seus estatutos e regimentos.  

A matriz oferece ainda disciplinas optativas que estão também relacionadas aos eixos e que se 

realizam a partir da procura dos estudantes de acordo com suas áreas de interesse. Além da possibilidade de 

optar, individualmente, por qualquer disciplina que tenha relação com sua formação de ator – de qualquer curso 

ou instituição – é possível promover para toda a turma, a realização das disciplinas: Produção e Apreciação 

Musical, Estudos afro-brasileiros, Identidades e Diversidades, Teatro e Performance, Dança-teatro, Meio 

ambiente e desenvolvimento, LIBRAS.  A organização curricular ainda incentiva os alunos a realizarem Atividades 

Acadêmico Científico Culturais - AACC, tanto para o cumprimento do que determina as DCN para o curso de 

graduação em Teatro (2004) quanto para ampliar o repertório dos bacharéis em Teatro, contribuindo assim para 

um melhor desempenho profissional. O regulamento das AACC será elaborado pelo colegiado do curso. 

A atualização curricular leva em conta, principalmente, as diretrizes curriculares para a formação, 

bem como as necessidades locais e regionais. A reflexão sobre a reforma curricular também pressupõe uma 

ampla discussão sobre a organização de práticas que envolvem a educação e o seu processo. Os professores, de 

acordo com a sua realidade na sala aula e a posição dos acadêmicos frente ao currículo que está sendo 

desenvolvido na sua formação, são também indicadores para a atualização curricular. Todo este movimento se 

reflete nos estudos dos colegiados dos cursos, derivando daí as proposições de alteração curricular. 

No curso de Bacharelado em Teatro, esses princípios estão colocados em uma organização 

curricular que se aprofunda nas inter-relações dos conhecimentos em teatro e sobre teatro. Além dessas 

questões, inserimos o estudo da diversidade cultural nessa organização curricular pensando uma educação 

intercultural crítica no campo artístico que está fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, Educação 

Indígena, Direitos Humanos e para as questões ambientais. 

No campo das discussões das relações étnicos raciais, a UNESC promove o evento MAIO NEGRO: 

O ENSINO E A PESQUISA SOBRE AS POPULAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS EM SANTA CATARINA. O evento Maio 25 

Negro na UNESC, é periodicamente realizado já há 11 anos e que teve sua recente última edição em 2013, o XI 

Maio Negro (http://www.unesc.net/portal/capa/index/393/7231/). É uma iniciativa que tem como proponentes 
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o Curso de História da UNESC, a ONG ACR - Anarquistas Contra o Racismo e a Unidade Acadêmica de 

Humanidades Ciências e Educação - UNAHCE. Tem como público alvo a comunidade da UNESC (estudantes, 

docentes, funcionários e gestores), movimentos sociais de Criciúma e região, professores da rede municipal, 

estadual e particular de ensino, comunidade em geral, sindicatos, estudantes e educadores de faculdades da 

região, Ong´s e Entidades Estudantis. A Lei Federal 10.639/03 abriu uma ampla fronteira para o ensino e a 

aprendizagem de tudo o que diz respeito à história do continente africano e da população negra no Brasil. No 

entanto, o país ainda carece de material didático, formação de professores e reflexões pertinentes sobre a 

história da África e dos africanos. Nesse sentido, o MAIO NEGRO abre uma perspectiva inovadora para pensar, 

reconhecer e reconstruir a história dos africanos desde uma perspectiva interna àquele continente e os reflexos 

da dispersão de africanos pelo mundo, principalmente, o Brasil. A África antes dos colonizadores nos mostra que 

são muitas Áfricas que se apresentam aos nossos olhos: a África “branca” e a África “negra”; a África islâmica e 

a África tradicional; a África Mediterrânica; a África subsaariana e África tropical. Mas em todas estas Áfricas, o 

que vemos são povos autônomos, com costumes e instituições próprias, senhores de seus destinos, donos de 

sua história. Nas edições dos eventos, os professores e os estudantes de toda a UNESC, tem a oportunidade de 

conhecer a outra África que não aquela estereotipada e fixa à natureza prodigiosa do continente, geralmente 

retratada nos livros e nos meios de comunicação. Uma história dinâmica, com sons e imagens, que representam 

reis, rainhas e seus reinos, rotas de comércio, pessoas portadoras de conhecimento, religiosidade e sentimentos, 

enfim, uma história muito rica em todos os sentidos e em contato contínuo com os outros continentes 

conhecidos naquela época. Por outro lado, vários aspectos da afrodescendência que sobreviveram no Brasil e 

que vão muito além do samba, da capoeira, do carnaval e da religiosidade de matriz africana são bastante 

explorados. Isto tem grande relevância acadêmica e cultural formativa, pois foram mais de cinco milhões de 

africanos que foram transportados para o Brasil de forma compulsória e que aqui criaram meios de sobrevivência 

e formas de inserção social, cultural e política. Nesse sentido, tivemos os jornais da imprensa negra, os 

intelectuais negros, as organizações políticas e culturais e, recentemente, as conquistas das ações afirmativas e 

as terras das comunidades remanescentes de quilombos. As temáticas das africanidades e das 

afrodescendências, diretamente ligadas aos estudos da diáspora africana, cada vez mais ocupam os corações e 

mentes, primeiramente dos pesquisadores, e hoje de todos os interessados pelo tema. A partir de uma 

concepção do “Atlântico negro”, proposta pelo sociólogo inglês Paul Gilroy, começou-se a pensar no oceano 

como uma via de mão dupla que trazia não apenas pessoas e mercadorias mas também concepções de mundo, 

culturas e pensamentos.  
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É uma outra concepção da construção do conhecimento que passa a dar uma relevância ao que se 

produziu na outra margem, o continente africano deixa de ser apenas fornecedor de mão de obra para a 

construção do novo mundo e se torna também protagonista da nossa história. Tem como objetivo principal 

“aprofundar e subsidiar educadores/as, instituições escolares/ educacionais acerca de questões pertinentes a 

Lei 10.639/ 2003, proporcionando o acesso efetivo deles às principais discussões que tem ocorrido em âmbito 

estadual/ nacional acerca das questões relacionadas à pesquisa e o ensino afro nos currículos escolares”. Como 

objetivos secundários o Maio Negro busca: Divulgar as ações e a produção de conhecimentos relacionados à 

negritude, cultura e educação afro em Criciúma e região; Estimular a reflexão sobre as discussões que estão 

acorrendo a nível nacional acerca do assunto; Proporcionar a troca de experiências entre educadores, 

estudantes, pesquisadores e comunidade em geral; Auxiliar e subsidiar, as iniciativas de instâncias educacionais 

da região que estejam implantando projetos que levem em conta a questão da educação afro e indígena, bem 

como, incentivar o início de desenvolvimento de projetos em unidades educacionais que não o tenham; Trazer 

para a Instituição as discussões que estão sendo feitas nas universidades do Brasil e na sociedade em geral; 

Sensibilizar a sociedade criciumense para a importância do efetivo desenvolvimento da referida temática nos 

currículos escolares; Apresentar materiais didáticos que ampliem a discussão em sala de aula acerca do assunto 

Em relação à Cultura Indígena, a UNESC conta com o evento “Semana Indígena da UNESC: História e Cultura do 

Povo Guarani” No Brasil e na América de um modo geral, a história dos povos indígenas ainda é uma realidade 

desconhecida pela maioria da população. No meio escolar e acadêmico, o uso do termo “índio” no sentido 

genérico continua sendo uma prática cotidiana. Conhecemos muito mais sobre a realidade histórica da Europa 

ocidental do que a história dos diversos povos nativos do continente americano. Conhecer a história e a cultura 

dos povos indígenas da América não é uma simples atividade de ensino e pesquisa para suprir uma lacuna 

ignorada pela educação e pela História; é uma possibilidade de “um conhecer” para vislumbrarmos um novo 

modo de vida no Planeta. Hoje mais do nunca, não são os povos indígenas que precisam de mais um tipo de 

política de proteção ou ajuda, é a sociedade moderna do homem branco ocidental que precisa enfrentar o dilema 

crucial da Caixa de Pandora, do capitalismo globalizado que está devorando o planeta num ritmo acelerado. 

Conhecer a história e a cultura dos povos indígenas do Brasil e da América pode significar o início de uma 

libertação cultural. A Semana Indígena da UNESC tem por objetivo fomentar as discussões acerca da importância 

da valorização e preservação da história, das culturas e do legado das populações indígenas como elemento 

essencial para a construção das identidades sociais dos diversos grupos que formaram o continente americano 

O Setor de Arqueologia do Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas da UNESC/ I-PAT / I-PARQUE, oferece 
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prestação de serviços para o licenciamento arqueológico de áreas que sofreram algum tipo de impacto. Conta 

com equipe e laboratório especializados e com o suporte de outros setores do I-PARQUE (Figura X). 31 Figura X 

- Atuação em Campo do Setor de Arqueologia da UNESC Fonte: Setor de Arqueologia da UNESC (2013) O Setor 

de Arqueologia desenvolve, entre outras, as seguintes atividades: diagnóstico prévio; levantamento 

arqueológico; salvamento arqueológico; análise de material; educação patrimonial; guarda de material e 

endosso institucional. Realiza também serviços para obras de usinas hidrelétricas, pequenas centrais 

hidrelétricas, rodovias, áreas de extração mineral, empreendimentos imobiliários, linhas de transmissão, 

instalação de dutos, indústrias, aeroportos e portos. Conta com equipe formada por Arqueólogo Coordenador, 

Arqueólogos, Vários Assistentes em Arqueologia, Biólogos, Geógrafos, Historiador e Zooarqueólogo. Alguns 

exemplos de projetos do Setor de Arqueologia da UNESC com relação com a cultura indígena e o patrimônio 

cultural indígena: “Projeto de Pesquisa intitulado “Programa de Salvamento Arqueológico na Jazida de Argila de 

Vargem Grande II”, no município de Lauro Müller/SC”; “Projeto de Pesquisa intitulado “Programa de Salvamento 

Arqueológico na Jazida de Argila de Vila Maria”, no município de Nova Veneza/SC”; “Projeto de Pesquisa 

intitulado “Monitoramento Arqueológico da área de intervenção da Rede de Distribuição de Gás Natural - ramal 

de expansão entre os municípios Maracajá e Araranguá - SC”, entre outros, que podem ser observados na sua 

totalidade na home page do setor (http://www.unesc.net/portal/capa/index/261/5405/). A importante inserção 

regional do Setor de Arqueologia da UNESC levou a instituição a sediar em 2013 a IX Jornada de Arqueologia 

Íbero-Americana (http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808).  

A temática ambiental é trabalhada de forma transversal nos cursos de graduação da UNESC, 

considerando as abordagens disciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar: uma orientação geral. A vinculação 

entre uma universidade e a região em que está inserida é profunda, mesmo que não percebida imediata e 

diretamente. A Universidade não determina os rumos de uma sociedade, mas exerce uma influência inegável e 

considerável sobre ela. De alguma forma a Universidade e o que ela produz se unem ao conjunto de forças que 

compõe o todo da sociedade e se irradiam de forma sistêmica na cidade, na região, no Estado, nos cenários 

nacional e internacional. As inúmeras atividades de ensino, pesquisa e extensão por onde passam centenas de 

professores e milhares de acadêmicos a cada semestre são desenvolvidas com reflexos em todos os segmentos 

sociais. Mas o que diferencia e imprime qualidade no que é feito é o direcionamento filosófico, a concepção 

política e pedagógica, a visão de mundo subjacente. Além da produção e socialização de conhecimento e 

tecnologia, uma universidade está sempre produzindo mentalidades, atitudes, valores, concepções, visão de 

mundo e sociedade. Dessa forma, ética, estética, cultura, valores humanos, senso de justiça e responsabilidade 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/378/6808
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social, qualidade de vida, visão de economia, tecnologia, meio ambiente, sustentabilidade e tantos outros 

conceitos e virtudes são prerrogativas que exigem um posicionamento institucional e a ela são inerentes. Aliás, 

todos estes conceitos citados acima de fato compõem o meio ambiente no seu sentido mais amplo e profundo 

como totalidade que une o dentro e o fora do ser humano e podem com facilidade se inserir como tema 

transversal ao campo ambiental em todos os cursos.  

Não é tarefa fácil manter uma coerência entre as suas intencionalidades, princípios filosóficos, 

políticos e pedagógicos e suas ações no cotidiano da Instituição. Afinal, são dezenas de cursos de graduação, 

milhares de alunos da região e de diversas partes do país, alunos estrangeiros, centenas de professores com 

especialidades diferentes, gestores com concepções e correntes diversas, muitas vezes contrastantes e até 

conflitantes, mas que devem sempre buscar o diálogo e a complementaridade. E esse diálogo, essa busca pela 

unidade ainda que na diversidade são facilitados e se tornam possíveis com a fundamentação, a solidez e a 

clareza da Missão Institucional. É em torno dela que devem gravitar as ações, os projetos, os programas e as 

políticas que compõem o ser e o fazer institucionais. É pela Missão que se definem as repercussões, irradiações, 

influências e realizações da universidade na realidade externa. É pela predominância da Missão na paisagem 

mental que se encontram vieses de encaixe para a questão ambiental em qualquer de suas infinitas concepções 

e dimensões. Por exemplo ao direcionarmos nosso trabalho para a Vida e a Cidadania. Isso no sentido do 

desenvolvimento e formação das pessoas e sua crescente conscientização para a qualificação das relações 

interpessoais e da sociedade com a Natureza. Desenvolver os valores humanos essenciais é fundamental para a 

superação dos principais desafios que ora se apresentam. Nesse sentido, responsabilidade social e 

sustentabilidade passam a ter um entendimento sistêmico, pois tudo está interligado. Sendo assim, natureza e 

sociedade mantêm uma relação de interdependência e reciprocidade. O ambiente de vida, do ponto de vista 

sistêmico, começa dentro de nós, em nossa dimensão biológica. Nossa saúde é o indicador da qualidade desse 

ambiente interno. Como nos alimentamos, dormimos, bebemos água, desintoxicamo-nos, praticamos atividades 

físicas, entre outras coisas, tudo isso determina algum grau de qualidade biológica. E essa dimensão está 

relacionada a outra, ainda interna e individual: a nossa dimensão psíquica, na qual gravitam nossos pensamentos 

e sentimentos. O indicador de qualidade dessa dimensão do ambiente de vida é o estado de bem-estar, de paz 

e de tranquilidade que podemos vivenciar. Devemos cuidar também do desenvolvimento da nossa inteligência 

emocional, saber o que estamos sentindo, não alimentar as emoções destrutivas e desenvolver as positivas. Essas 

duas dimensões intimamente relacionadas se estendem para a próxima dimensão do ambiente de vida: a 

dimensão social. O indicador de qualidade dessa dimensão é a maneira como nos relacionamos com os outros. 
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O outro é diferente, desafia-me, causa-me reações. Mesmo assim, é preciso manter o bem-estar e a paz pessoal 

ante os constantes desafios e tensões do dia a dia.  

Nesse contexto, percebemos que a paz que buscamos não é uma contingência externa, mas se 

desenvolve dentro de nós como resultado do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço mais eu tenho 

condições para compreender o outro. Mais condições tenho para me corrigir e melhorar. Cresce a importância 

do exercício dos valores humanos como compreensão, paciência, transparência, lealdade, confiança, 

persistência, paz e não violência, entre tantos outros. Esse exercício é que promove a qualificação e o 

desenvolvimento pessoal, do ponto de vista emocional, gerando equilíbrio; e também por decorrência social com 

o outro e com a sociedade, onde a resolução de conflitos se baseia na dialética, na interatividade, na integração 

dinâmica e onde a ética e o bem comum devem se sobrepor aos interesses pessoais. São essas três dimensões 

profundamente inter-relacionadas que definem a qualidade da próxima dimensão do ambiente de vida: a 

dimensão natural planetária. Pela consciência da interdependência, pela busca da justiça social e da 

solidariedade coletiva, pela expansão da ética para bioética, ecoética e cosmoética expandimos também nossa 

consciência de pertencimento em relação à natureza e de nossa mais vital dependência: tudo o que temos, 

sabemos e desenvolvemos de alguma maneira vem da natureza. Antes de sermos seres econômicos, somos seres 

ecológicos, feitos de água, terra, fogo e ar. Se temos capacidade de criar uma segunda natureza engendrando 

ambientes artificiais em busca de bem-estar e felicidade, isso também se deve aos recursos naturais. Nós é que 

somos feitos pela natureza. A Natureza nos é superior. Nós é que pertencemos a ela e não o contrário como 

temos pensado. Conscientes disso, devemos buscar soluções para os problemas de degradação social e 

ambiental gerados pelo nosso desconhecimento, ganância e falta de valores humanos. Novos modelos da física, 

da psicologia e da biologia apontam para o encontro com esses conhecimentos tão antigos para a humanidade 

e que agora temos a possibilidade de verificar cientificamente e promover, por necessidade de sobrevivência 

como espécie e sociedade organizada, as recuperações e preservações ambientais necessárias. Como vemos, se 

considerarmos essa concepção sistêmica do ambiente de vida seu estudo, aprofundamento, pesquisa e extensão 

cabem com relativa facilidade em todos nossos cursos. Mas sabemos que levar nossa Missão Institucional às 

mais profundas consequências não é tarefa fácil. Todo crescimento e todo desenvolvimento necessitam de 

esforço e exercício. Podemos estar diante de uma nova utopia, mas é a utopia que nos faz sonhar. A utopia é o 

que nos faz ter horizontes, buscá-los e continuar caminhando na certeza de alcançá-los. Além das disciplinas 

curriculares é importante apontar aqueles temas curriculares que fazem parte da constituição do ser professor. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
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Cultura Afro-brasileira e Indígena são trabalhadas em eventos promovidos pela UNESC. Os eventos institucionais 

Maio Negro e Semana Indígena da UNESC: História e Cultura do Povo Guarani, acontecem há cada dois anos e 

de forma alternada. O Setor de Arqueologia poderá contribuir participando de projetos e visitas que 

complementam a formação do bacharel em teatro. A Política de Educação Inclusiva da UNESC - Res. 

12/2010/CAMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO oferecem orientações para nortear as práticas pedagógicas no 

que se refere a Educação Inclusiva. Nas disciplinas de PIT e MCP serão trabalhados textos que abordem essa 

temática. Essa temática está incluída na Formação Continuada Docente Institucional. No curso de Bacharelado 

em Teatro, a disciplina de Teoria e História do Teatro I, II, III e IV, e a disciplina de Ética Teatral desenvolvem o 

conteúdo das relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e a Cultura Indígena. As disciplinas de Consciência 

Corporal I e II, e Consciência Vocal desenvolvem atividades de Educação Ambiental. Há também no rol de 

disciplinas optativas várias disciplinas que dão conta dessa e de outras temáticas que transversalizam o currículo 

escolar e não escolar.  

 

8.2 Metodologia 

 

O Curso de Bacharelado em Teatro compreende o currículo como um processo dinâmico resultante 

de interações diversas, estabelecido por meio de ações didáticas com interfaces políticas, administrativas e 

econômicas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Teatro direcionam a reflexão 

para a reestruturação curricular a partir da formação de um profissional com domínio técnico e expressivo do 

corpo visando a interpretação teatral que se constrói enquanto propositor crítico. Esta formação exige que estes 

profissionais possuam habilidades e competências de modo que possam se refletir em atividades de cunho 

individual e/ou coletivo.  

Além disso, nas disciplinas que compreendem os eixos Conteúdos Básicos e Conteúdos Específicos, 

as fases são divididas em Turma 01 e Turma 02, atingindo, no máximo, 25 alunos por turma, o que favorece um 

acompanhamento mais individualizado do processo de criação e pesquisa dos acadêmicos nos diferentes campos 

do conhecimento em Teatro.  

No curso de Bacharelado em Teatro, os recursos didáticos são qualificados e atualizados, numa 

busca constante de acompanhar e/ou antever o fluxo das inovações na sociedade e promovendo ações que 

levem à autonomia do profissional bacharel em Teatro. As estratégias de ensino abrangem técnicas 

individualizadas e integrativas, presenciais, com a utilização de aulas expositivas e dialogadas, estudos dirigidos, 
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dinâmicas de grupo, seminários e utilização de recursos audiovisuais e laboratoriais e Tecnologias da Informação 

e Comunicação. Os professores ainda oferecem atividades por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, 

tais como: interagir via chats, fórum ou pelo Parla; organizar suas aulas e materiais usando o recurso da 

WebPage; publicar material didático, textos complementares, links, atividades; publicar as aulas desenvolvidas 

na lousa digital interativa; solicitar atividades/trabalhos que podem ser publicados no AVA pelo acadêmico; 

realizar atividade avaliativa usando o recurso do QUIZ entre outras atividades que possibilitem a participação 

ativa do acadêmico no processo ensino aprendizagem.  

Quanto a acessibilidade plena, o Curso de Bacharelado em Teatro assegura ao público alvo da 

educação especial, as condições de igualdade no acesso, na permanência e na terminalidade dos estudos na 

educação superior. Tais condições são promovidas institucionalmente a partir da eliminação do conjunto de 

barreiras, a saber: arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, nas comunicações e digitais. 

 

8.2 Perfil gráfico dos eixos e seus componentes curriculares 
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EIXO CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS: 

 

FUNDAMENTOS DA 

LINGUAGEM CÊNICA 

 

Teoria e História do 

Teatro I  

Teoria e História do 

Teatro II  

Teoria e História do 

Teatro III 

Maquiagem e 

Indumentária 

Som 

Cenografia 

Iluminação Teatral 

 

EIXO CONTEÚDOS BÁSICOS: 

 

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO 

TEATRAL 

 

Dramaturgia I 

Dramaturgia II 

Produção e Divulgação Teatral I  

Produção e Divulgação Teatral II 

Direção de arte 

Encenação 

Fotografia Cênica 

Montagem Teatral e Pesquisa I 

Montagem Teatral e Pesquisa II 

Ética Teatral 

Metodologia Científica e da Pesquisa 

Produção e Interpretação de Textos 

Filosofia 

Teatro e Público 

TCC 

EIXO CONTEÚDOS 

TEÓRICO/PRÁTICOS: 

 

FORMATIVO DO ATOR 

Improvisação 

Consciência Corporal I 

Atuação I 

Consciência Vocal 

Consciência Corporal II 

Atuação II 

Teatro de Animação I 

Atuação III 

Teatro de Animação II 

Atuação IV 

Teatro e Performance 

Dança-teatro 

Estudos Afro-brasileiros 

Identidades e Diversidades 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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8.4 Tecnologias de informação e comunicação  

 
As estratégias de ensino deverão abranger técnicas individualizadas e integrativas, presenciais e 

semipresenciais com a utilização de aulas expositivas e dialogadas, estudos dirigidos, dinâmicas de grupo, 

seminários e utilização de recursos audiovisuais e laboratoriais e Tecnologias da Informação e Comunicação - 

TICs. Os professores ainda poderão oferecer atividade por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

tais como: interagir via chats, fórum ou pelo Parla; organizar suas aulas e materiais usando o recurso da 

WebPage; publicar material didático, textos complementares, links, atividades; publicar as aulas desenvolvidas 

na lousa digital interativa; solicitar atividades/trabalhos que podem ser publicados no AVA pelo acadêmico; 

realizar atividade avaliativa usando o recurso do QUIZ entre outras atividades  que possibilitem a participação 

ativa do acadêmico no processo ensino/aprendizagem. Esta participação proporcionará a formação do 

profissional culturalmente competente, capaz de dialogar, trabalhar em equipe, resolver problemas, com ética 

e responsabilidade social no sentido de consolidar a missão institucional e contribuir no desenvolvimento do seu 

país. 

 

8.5 Políticas de permanência do estudante 

 
O acompanhamento pormenorizado da evasão na UNESC deu origem ao atual Programa 

Permanente de Combate à Evasão (PPCE) que, além de apresentar as causas dessa não permanência do 

acadêmico nos cursos, articula as atribuições de cada segmento da Instituição com o objetivo de monitorar e 

combater a evasão, e, consequentemente, aumentar os indicadores de permanência do acadêmico na IES. No 

processo de construção de uma Política Institucional de Permanência com Sucesso, a Pró-reitoria de Ensino de 

Graduação vem reunindo vários programas, projetos e ações já em andamento ou em fase de implementação 

na UNESC, os quais direcionam seus fazeres no sentido de favorecer a permanência do estudante com sucesso 

em sua formação profissional, humana e cidadã.  

Na Política Institucional de Permanência dos Estudantes com Sucesso, Res. n. 07/2013/CÂMARA 

ENSINO DE GRADUAÇÃO, estão detalhados os seguintes programas com o objetivo de estimular a permanência 

do acadêmico na Instituição:   

 Programa de bolsas e financiamentos educativos/CPAE.   
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 Cursos de Extensão: Produção textual I, II, III, Informática Básica I, II, III, Programa de Monitorias – 

UNACET, UNACSA, UNAHCE, UNASAU.  Estágios não obrigatórios.    

 Inglês sem Fronteiras: curso de Inglês para estudantes integrantes de Programas de Iniciação Científica.  

Internacionalização/Mobilidade Estudantil – Programa de Relações Internacionais.  

 Núcleo de Psicopedagogia – núcleo de atendimento aos problemas de aprendizagem.   

 Programa de Orientação Profissional (POP).   

 Projeto Potencial-ações para melhoria do ser das relações interpessoais.    

 Programa Permanente de Combate à Evasão da UNESC (PPCE).    

 Programa de Educação Inclusiva.   

 Programa de Nivelamento das Disciplinas Introdutórias – UNACET.   

 Intensivo sobre fundamentos da matemática para Ciências Sociais Aplicadas,  

 Recepção do Calouro.   

 Trote Solidário.  

 Programa de Formação Continuada da UNESC.   

 Programa de Combate ao Álcool e a outras drogas.  

O Curso de Bacharelado em Teatro está inserido nas ações propostas pela Pró-Reitoria de Ensino 

de Graduação e se propõe a desenvolver ações específicas em cada fase do curso que contemplam: atendimento 

individual dos acadêmicos, monitoramento em sala de aula, projetos no âmbito da pesquisa e da extensão com 

o oferecimento de bolsas de estudos. Procura ainda manter relações de parceria com as Secretarias de Educação 

e Cultura dos municípios da região da Associação dos Municípios da Região Carbonífera- AMREC, Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense - AMESC e Associação dos Municípios da Região de Laguna - AMUREL na 

perspectiva da formação continuada.   

 

8.6 Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 
Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, o Regimento Geral da UNESC, aprovado 

pela Resolução n. 01/2007/CSA, artigo 86, estabelece que “A avaliação do processo de ensino aprendizagem, 

corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos, estará fundamentada no Projeto Político Pedagógico 

institucional e será processual, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos”.  Por 

processualidade do desempenho acadêmico, entende-se uma concepção de avaliação que esteja integrada ao 
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processo de ensino-aprendizagem, objetivando o acompanhamento do desempenho do acadêmico e do 

professor.  Para a recuperação da aprendizagem o professor deve revisar os conteúdos a partir de dúvidas 

expressas pelos acadêmicos anteriormente à realização da prova, assim como, no momento da entrega, discutir 

as provas e trabalhos em sala de aula, com revisão dos conteúdos que os acadêmicos encontrarem dificuldade. 

Havendo necessidade de outras ferramentas de recuperação de conteúdos o professor poderá optar por uma ou 

mais sugestões, tais como: Realização de seminários, saídas de campo, estudos dirigidos, análise escrita de 

vídeos, relatórios de aulas práticas e ou de atividades, análise de artigo entre outras, destacadas Resolução n. 

01/2011/CAMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. Nesse momento a Instituição está promovendo a reflexão e 

rediscutindo a proposta.   

A proposta do Curso de Bacharelado em Teatro é regida por esta resolução. Para ser aprovado na 

disciplina o acadêmico deverá ter, no final do período letivo, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de 

frequência e média aritmética das notas igual ou superior a 6,0 (seis), conforme Regimento Geral da UNESC, 

artigo 91, parágrafo único, p. 46. Há possibilidade do acadêmico cursar disciplinas equivalentes tanto nos cursos 

de licenciatura e/ou bacharelado oferecidos pela UNESC ou outra Instituição de Ensino Superior.   

Em relação às formas de recuperação da aprendizagem estas ocorrem durante todo o semestre, 

com atividades de revisão de conteúdo, reconstrução de atividades acadêmicas e oferta de novas avaliações, 

podendo haver alteração da nota, da seguinte forma: correção da avaliação após a entrega da mesma; 

reelaboração da atividade avaliativa (substitutiva).   

 

8.7 Atividades Complementares  

 

 As Atividades Complementares - AC são atividades que flexibilizam os currículos, com o objetivo de 

contribuir na integralização curricular, agregando valor à formação profissional. As AC se farão por meio da 

efetivação de várias atividades acadêmicas, científicas, culturais, esportivas, artísticas e de inovação tecnológica.  

São princípios das Atividades Complementares: complementar o currículo dos cursos; incentivar a 

autonomia/autoformação do acadêmico; ampliar os conhecimentos para além da sala de aula; possibilitar a 

vivência de diversas realidades culturais relacionadas ao campo de atuação e convivência com profissionais 

experientes na área de formação. Em 2011, a UNESC explicitou sobre as atividades complementares (Resolução 

14/2011/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO), definindo institucionalmente as orientações acerca dos 

aspectos administrativos e didático-pedagógicos.  
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No Curso de Bacharelado em Teatro, onde essas atividades são chamadas de Atividades 

Complementares, propomos que os discentes sejam mobilizados frequentemente via webmail, AVA (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem), murais e pelos professores do curso em relação as possibilidades de integralização 

das horas AC. Nas primeiras fases a coordenação do curso apresentará, entregará e discutirá o regulamento (que 

será elaborado pelo NDE com contribuição do colegiado do curso) esclarecendo dúvidas e incentivando os 

acadêmicos nas várias atividades possíveis.  Abaixo apresentamos uma proposta de organização das ACs do 

Curso. 

 

 UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
UNIDADE ACADÊMICA DE HUMANIDADES, CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

CURSO DE BACHARELADO EM TEATRO 
 

Regulamento das Atividades Complementares de 200 horas, referentes a Matriz Curricular nº 1 do Curso de 
Bacharelado em Teatro.  
Para fins de registro e controle das Atividades Complementares, o aluno deverá observar os valores e limites de 
cada atividade, conforme a tabela abaixo: 

 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA MÁXIMO 
PERMITIDO 

DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO 

1. Publicação de artigos em Revista 
com Conselho Editorial com ou sem 
coautoria 

 

50 horas por artigo publicado. 

 

 

150 horas 

Cópia do artigo com a página 
que consta o Conselho editorial 
ou 

Cópia do capítulo e da página de 
identificação do livro. 

2. Capítulo de Livro 50 horas por capítulo 

3. Comunicações em Eventos 
científicos na área do Curso. 

20 horas por trabalho 
comunicado 

80 horas Cópia do resumo publicado nos 
Anais do Evento e/ou Certificado 

4. Participação como ouvinte em 
eventos científicos na área do curso. 

Carga horária equivalente à do 
evento, computando no 
máximo 60 horas por semestre 

80 horas 

 

 

 

 

Certificado de participação 
devidamente registrado pelo 
órgão promotor do evento 

5. Cursos de Extensão na área do 
Curso. 

Carga horária equivalente a do 
evento, computando no 
máximo 60 horas por semestre 

100h Certificado de participação 
devidamente registrado pelo 
órgão promotor do evento 

6. Curso de Língua Estrangeira. 40 horas por semestre 40 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão 
competente 
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7. Participação em Programas de 
Extensão da UNESC (Atividades 
Culturais) 

20 horas por semestre 60 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

8. Participação em Projetos 
educativos não escolares (Ex.: ação 
Social) 

20 horas por semestre 60 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

9. Participação em grupos de estudo 
ou pesquisa vinculados a UNESC ou 
demais IES. 

20 horas por semestre 60 horas Declaração expedida pelo órgão 
competente 

10. Participação em Projetos de 
Pesquisa e/ou Extensão na área do 
Curso. 

50 horas por projeto 150 horas 

 

Declaração expedida pelo órgão 
competente 

11. Monitoria ou estágio não 
obrigatório na área do curso. 

50 horas por semestre 100 horas Declaração expedida pelo órgão 
competente 

12. Ministrante em Curso de 
Extensão na área da arte. 

Carga horária equivalente ao 
dobro do tempo de atuação 
computando no máximo 40 
horas por semestre 

80 horas Certificado expedido pela 
Instituição responsável 

13. Visita a eventos de Arte. (Viagem 
de Estudo, Bienais) e Apresentações 
artísticas (teatro, música e dança). 

50 horas por semestre 100 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão 
responsável. 

14. Apresentações artísticas 
coletivas. 

10 horas por semestre 

 

 

40 horas 

 

 

Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

15. Apresentações artísticas 
individuais nas demais linguagens da 
arte 

15 horas por semestre 60 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

16. Representação Estudantil 
(DCE/CA) 

10 horas por semestre 30 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

17. Jogos Interfases 05 horas por semestre 10 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

18. Participação como ouvinte em 
defesas de Trabalhos de Conclusão 
de Curso ou Dissertações de 
Mestrado 

02 horas por defesa assistida 30 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

19. Participação em cursos na 
modalidade a distância 

Equivalente à carga do evento, 
limitando-se a 10 horas por 
curso. 

40 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 
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20. Disciplinas complementares ao 
currículo acadêmico do aluno 
realizadas durante o curso 

36 horas  36 horas Declaração da Secretaria 
Acadêmica 

21. Participação como representante 
setorial nos Conselhos Municipais de 
Cultura 

15 horas por semestre 60 horas Declaração de participação 
expedida pelo órgão responsável 

22. Projeto aprovado em Leis de 
Incentivo a Cultura 

20 horas por semestre 80 horas Cópia da Publicação do 
resultado. 

23. Artigo de opinião na área do 
curso publicado em veículo de 
comunicação. 

15 horas por semestre 60 horas Cópia da publicação com 
atestado de validação da criação 
e veiculação por professor do 
curso. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. É da exclusiva competência da Coordenação do Curso de Bacharelado em Teatro, a atribuição das horas, 
de cada aluno, atendendo as exigências da presente Resolução. 

2. As atividades somente serão validadas quando desenvolvidas no período em que o solicitante estiver 
regularmente matriculado no Curso de Bacharelado em Teatro  

3. Aceitam-se Cursos a Distância, desde que com certificado expedido pelo Órgão/Instituição responsável, 
contendo conteúdo, carga horária e período de execução. 

4. Apresentar à Coordenação os documentos originais acompanhados de uma cópia para arquivo. 

 

  

8.8 Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Na UNESC, as normas para a realização de Trabalho de Conclusão de Curso nos cursos de graduação 

são regidas pela Res. N 66/2009/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO e, externamente, pelas Diretrizes 

Curriculares dos cursos.  

O Curso de Bacharelado em Teatro prevê em seu currículo o Trabalho de Conclusão de Curso que 

estabelece que cada o(a) acadêmico(a) deverá obrigatoriamente elaborar e defender o seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, pois é um dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Teatro. O TCC oportuniza 

ao acadêmico(a) o desenvolvimento do trabalho científico, reelaborando e sistematizando os conhecimentos 

construídos ao longo do curso.   O TCC do curso será regido por normas organizadas em regulamento específico 

que obedece ao Regulamento Institucional e as Diretrizes Curriculares dos Curso de Graduação em Teatro. 
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O TCC é componente curricular obrigatório no Bacharelado em Teatro da UNESC, podendo ser 

desenvolvido nas modalidades de monografia ou trabalho artístico acompanhado de memorial. Entende-se por 

monografia uma reflexão relevante em algum tema que se relacione ao universo de pesquisa em Teatro, com 

um mínimo de 50 páginas de texto (descontando anexos). O trabalho nesta modalidade deve ser feito 

individualmente. Entende-se por trabalho artístico acompanhado de memorial um trabalho prático na área de 

Teatro acompanhado de uma reflexão teórica; o volume escrito deve ser a documentação analítica e crítica do 

processo criativo, com um mínimo de 30 páginas de texto (descontando anexos) acompanhado de apresentação 

ao vivo (ou gravado em vídeo) de um trabalho teatral, performático, de dança ou qualquer outra forma onde o 

desempenho, processos e práticas do teatro estejam presentes. O trabalho nesta modalidade pode ser feito 

individualmente ou em grupo. A disciplina Montagem Teatral e Pesquisa é pré-requisito para a disciplina de TCC, 

e, portanto, não pode ser cursada paralelamente. O Coordenador de TCC será o coordenador do Curso. As 

atribuições do Coordenador de TCC são as seguintes: a) Acompanhar o andamento das orientações junto aos 

professores orientadores e seus orientandos sempre que solicitado; b) Atender a eventuais dúvidas docentes e 

discentes referentes à execução do TCC de acordo com a legislação vigente; c) Elaborar e divulgar calendário das 

atividades relativas aos TCCs, em especial prazo de defesas e prazo de entrega de versão final para a Secretaria 

de curso; d) Convocar reuniões que se façam necessárias entre professores e alunos para o encaminhamento de 

assuntos referentes ao TCC; e) Homologar as bancas indicadas para a avaliação dos TCCs; f) Levar ao Colegiado 

do Curso questões omissas no regulamento.  

O orientador do TCC deve ser professor do Curso de Bacharelado em Teatro. É facultado ao 

professor recusar a orientação se possuir número de orientandos superior a cinco ou por motivos devidamente 

justificados por escrito e apresentados ao Colegiado do Curso de Bacharelado em Teatro, que os avaliará. A troca 

de orientador pode ser solicitada em até sessenta dias após o início do semestre letivo ao Colegiado do Curso, 

com parecer por escrito do ex-orientador e aceitação por escrito do futuro orientador, observando-se as normas 

estabelecidas no regulamento. São deveres do orientador: Propor um plano de orientação, no qual conste um 

controle de frequência do orientando, e a fixação de metas mensais para a orientação; Frequentar as reuniões 

convocadas pelo Coordenador de TCC; Decidir a composição da banca examinadora do TCC, levando em conta 

as características do projeto. Considera-se orientando o aluno regularmente matriculado na disciplina de TCC e 

que tenha definido seu orientador conforme instruções contidas no regulamento. A responsabilidade pela 

elaboração do TCC é integralmente do aluno, o que não exime o orientador de desempenhar adequadamente, 

dentro das normas definidas no regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. São 
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deveres do orientando: a) Comparecer às reuniões de orientação, (acordadas entre as partes) e às reuniões 

convocadas pelo Coordenador de TCC. b) Seguir o plano de orientação proposto por seu orientador e a fixação 

das metas mensais. c) Entregar a versão impressa de TCC, em três vias para a banca examinadora na data 

estabelecida pelo regulamento; d) Comparecer ao local, dia e hora determinados para apresentar e defender seu 

TCC. e) Elaborar a versão final de seu TCC em PDF de acordo com o regulamento e as instruções da banca 

examinadora; f) A capa de CD deve conter a identificação com o título do trabalho, o nome completo do aluno, 

número de matrícula e o ano em que defendeu o TCC; g) Caso o TCC esteja vinculado a uma apresentação 

artística, o aluno deverá realizar uma apresentação pública para a banca examinadora do trabalho.  

O Orientador deve levar à banca apenas os trabalhos que considerar suficientes para aprovação. 

Caso o Orientador considerar o desenvolvimento da pesquisa insuficiente, em prazo de até 30 dias anteriores à 

defesa, o Orientador deve exarar parecer justificado reprovando o Orientando. O TCC considerado suficiente por 

seu respectivo Orientador será defendido pelo aluno perante banca examinadora, composta pelo professor 

Orientador, que a preside; por outros dois membros com qualificação acadêmica adequada para o julgamento 

do trabalho e um suplente, que assumirá na ausência de algum membro salvo o Orientador. No máximo um 

membro da banca poderá ser externo ao corpo docente do curso de Bacharelado em Teatro da UNESC. Um dos 

componentes da banca poderá ser um profissional de notório saber em Teatro, desde que tenha nível superior 

e experiência comprovada no tema do TCC a ser julgado e sua participação tenha o aval do orientador e do 

orientando. As sessões de defesa dos TCCs são públicas. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras 

tornarem públicos os conteúdos dos TCCs antes de suas defesas. Na defesa, o aluno tem até vinte minutos para 

apresentar seu trabalho e cada componente da banca examinadora, com exceção do orientador, tem até vinte 

minutos para fazer sua arguição oral, dispondo ainda o discente de igual tempo para responder a cada um dos 

examinadores. O tempo total de cada sessão não deve ultrapassar cem (100) minutos. Cabe ao presidente da 

banca garantir o controle do tempo e o bom andamento dos trabalhos. É permitida a participação via 

webconferência de um dos membros da banca, exceto o orientador. Para isso, os equipamentos e recursos 

necessários devem ser disponibilizados e testados previamente. E deve-se contar com a presença do suplente, 

que assumirá na possibilidade de falha na comunicação durante a sessão. A atribuição de notas dá-se após o 

encerramento da etapa de arguição, a partir do sistema de notas individuais por examinador, levando em 

consideração o texto escrito, sua exposição oral e a defesa na arguição pela banca examinadora. No caso de 

trabalho artístico acompanhado de memorial a apresentação artística deve ser considerada como parte da nota 

individual atribuída por cada examinador. A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas 



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

46 

atribuídas pelo orientador e pelos demais membros da banca examinadora; A banca examinadora, após a defesa 

oral, pode sugerir ao aluno que reformule aspectos de seu TCC. A avaliação final pelos membros da banca 

examinadora, deve ser assinada ao final da sessão de defesa e após esse ato registrada em ata, determinando: I. 

Aprovação: nota final entre 6,0 (seis) e 10,0 (dez); II. Reprovação: nota final inferior a 6,0 (seis); III. Aprovação 

condicionada; caso os avaliadores tenham proposto alterações ao TCC. A versão definitiva deve ser encaminhada 

ao orientador que avaliará se as modificações foram realizadas e, uma vez de parecer favorável, encaminhará o 

arquivo PDF para publicação na Biblioteca Digital da UNESC.  

 

 

8.9 Estágio Obrigatório 

 
O Bacharelado em Teatro optou por não ter Estágio Curricular Supervisionado em sua matriz 

curricular, pois, consideramos que as 216 horas de TCC e mais as 144 horas de Montagem e Pesquisa, exigidas 

dentro do eixo curricular de Práticas de Produção Teatral são capazes de dar conta dos objetivos gerais do curso 

que têm como meta a formação de atores capazes de realizar um trabalho de composição cênica, atuando com 

autonomia como artistas-intérpretes do seu tempo e da sua cultura, dentro de exercício prático aliado ao 

pensamento reflexivo e à postura crítica e ética. Dentro deste eixo, que inclui a pesquisa, o aluno será capaz de 

atuar, explorando possibilidades expressivas do corpo, da voz, da emoção e do intelecto, e também se apresentar 

para público, sempre orientado e supervisionado por um professor. 

 

 
8.10   Estágio não obrigatório 

 
 

O fortalecimento do estágio não obrigatório parte do entendimento deste como um ato educativo 

e formativo dos cursos. O estágio curricular não obrigatório é concebido como aquele em que o acadêmico faz 

por opção, estando vinculado ao currículo e atendendo às especificidades da área do curso.   

O estágio não-obrigatório, nos cursos da UNESC, também é um dos indicadores de reflexão-ação 

do curso nas reformulações dos currículos. Esta via de mão dupla entre universidade e sociedade, contribui para 

a análise e ações desencadeadas pelos cursos, visando sempre preparar o profissional para o mercado de 

trabalho.  As normas gerais para a realização dos estágios não obrigatórios na UNESC estão explicitadas, em 
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consonância com a legislação vigente, as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Estatuto e o Regimento Geral da 

Instituição, na Res. 13/2013/ CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO.  O Curso de Bacharelado em Teatro 

promoverá a inserção de seus acadêmicos nos campos de estágio por meio do estágio não obrigatório. 

 

9. ATIVIDADES DE ENSINO ARTICULADAS À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

Na UNESC, o processo ensino-aprendizagem deve integrar a pesquisa e a extensão como princípio 

pedagógico, promovendo a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. A Instituição, concordando 

com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na LDB, prevê, em seu Estatuto, Art. 40, a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: “[...] como processo e prática educativa, cultural e científica 

que se integra ao ensino e à pesquisa, viabilizando a relação transformadora entre a UNESC e a sociedade e o 

retorno da aplicação desses aprendizados para a melhoria da prática acadêmica de alunos e professores”. Por 

meio da Res. N. 14/2010/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, busca-se fortalecer a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, apontando os caminhos para que o processo ensino-aprendizagem atinja a sua 

excelência. 

Consta no Plano Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 2000/2001) que “A extensão 

universitária é a atividade acadêmica capaz de imprimir um novo rumo à universidade brasileira e de contribuir 

significativamente para a mudança da sociedade”. Nessa perspectiva o Curso de Bacharelado em Teatro vem 

construindo sua história no exercício de estreitar cada vez mais o ensino, a pesquisa e a extensão, uma vez que 

– segundo o Plano já citado “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade”. 

Com base na Resolução n.06/2008/CONSU que “visa estabelecer as políticas, concepções e normas que 

nortearão as atividades de extensão na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)” o Curso de 

Bacharelado em Teatro comunga com o entendimento de que “a extensão é o meio que possibilita a inserção 

social, constituindo-se de integração entre o ensino e a pesquisa, garantindo o intercâmbio de conhecimento 

entre a Universidade e a Sociedade. ”Considerando ainda o Artigo 43 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96), ao estabelecer que a Educação Superior tem como finalidades promover a divulgação do 

conhecimento, estimular o reconhecimento dos problemas do entorno universitário e possibilitar o diálogo 

permanente com a população, - a Resolução n. 06/2008/CONSU - indica a necessidade da ação integrada das 

três faces Ensino - Pesquisa - Extensão. A educação superior tem por finalidade:   
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De acordo com a Lei n. 9394 em seu art. 43: 

 

[...]IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 
ou de outras formas de comunicação;  [...]VI - estimular o conhecimento dos problemas do 
mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  VII - promover a extensão, 
aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. (BRASIL, 1996). 

   

Nesse sentido, a pesquisa produz novos conhecimentos, considerando a extensão um caminho 

para a divulgação dos mesmos a partir do ensino que não desvincula um do outro.  As propostas aqui 

apresentadas se costuram a partir dos documentos citados e considera que “As universidades gozam de 

autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. (BRASIL. Constituição. 1988 Art. 207).   

O Curso de Bacharelado em Teatro se propõe a desenvolver atividades que possibilitam a 

articulação entre o ensino, pesquisa e a extensão, onde os acadêmicos terão oportunidade de participar: do PIBIC 

UNESC; PIC 170; FUMDES e demais projetos de pesquisa e extensão. Além dessas atividades o curso objetiva 

estabelecer parcerias com o Museu da Infância; Setor Arte e Cultura da UNESC; Grupo de Pesquisa em Arte – 

GPA/UNESC/CNPq; Serviço Social do Comércio – SESC; Fundação Cultural de Criciúma – FCC; Grupos de teatro 

profissionais e amadores da região. Promover eventos científicos e culturais como a Semana Acadêmica do 

Curso; o Seminário de Imaginação, Educação e Linguagens Artístico Culturais – SEILAC; Festa da Semana de Arte 

Moderna; UNESC na praça; Viagens de estudo para apreciação de espetáculos promovidos na cidade e fora dela.   

No âmbito da prestação de serviços, o Curso de Bacharelado em Teatro intenta fazer parte dos Fóruns Setoriais 

que contribuem na articulação do Plano Municipal de Cultura dos municípios vizinhos.  

              Todas essas atividades descritas apontam para uma formação que se preocupa com os problemas da 

sociedade contemporânea promovendo a produção do conhecimento. 

 

 

10.  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A UNESC concebe a Avaliação Institucional como um processo permanente de autoconhecimento, 

de reflexão, visando aprimorar a qualidade de ensino, pesquisa, extensão e gestão administrativa. Não se trata 

de uma avaliação para fins de dominação, classificação, punição ou premiação. Trata-se de uma avaliação 
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diagnóstica para fins de planejamento, revisão e orientação, bem como para perceber o grau de distanciamento 

entre os objetivos propostos e a prática estabelecida no cotidiano institucional. Enfim, é um instrumento que a 

Universidade pode utilizar para cumprir efetivamente sua Missão e seus objetivos. A política de avaliação 

institucional pauta-se nas seguintes diretrizes: 

 Consolidação do processo de avaliação pela ética, seriedade e sigilo profissional. 

 Socialização de informações precisas, por meio de processos avaliativos e propositivos. 

 Melhoria contínua dos instrumentos de avaliação utilizados. 

 Comprometimento com os processos de auto avaliação, junto aos diversos serviços prestados pela 

Instituição. 

 Compromisso social com o ensino de qualidade, subsidiando os gestores da Instituição, com os 

resultados da avaliação para fins de planejamento e tomadas de decisão. 

A Comissão Própria de Avaliação da UNESC, CPA, interage com o Setor de Avaliação Institucional, 

SEAI, e, juntos, têm a responsabilidade de conduzir todo o processo de avaliação interna, visando à construção 

e consolidação de uma cultura de avaliação com a qual a comunidade acadêmica se identifique e se comprometa. 

Dentre as avaliações desenvolvidas há a Avaliação do Ensino de Graduação, que a até 2011 ocorria 

a cada três semestres. A partir de 2013 está passou a ser realizada semestralmente. Esse processo avaliativo 

permite que o estudante e o professor avaliem o desempenho docente e da turma, respectivamente, bem como 

se auto avaliem. 

 

10. 1. Ações decorrentes da avaliação institucional e externa 

 

Entende-se que o processo avaliativo interno e externo visa auxiliar no diagnóstico do ensino em 

todas as suas dimensões, a fim de que continuamente possa ser implementada ações de manutenção e melhoria 

do curso. Diante dos resultados, os membros do NDE e colegiado do curso de Bacharelado em Teatro refletirão 

sobre: formação docente, metodologias de ensino e aprendizagem, avaliação da aprendizagem, infraestrutura 

física e tecnológica, dentre outras temáticas abordadas nos instrumentos de avaliação. 

 

11. INSTALAÇÕES FÍSICAS 
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11.1  Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante – CPAE 

Segundo informações da CPAE disponível no site da UNESC, a vocação democrática e participativa 

da Instituição tem suas origens e raízes desde seus primórdios quando ainda FUCRI, denominação guardada 

ainda por sua mantenedora. 

Na primeira gestão como Universidade (1997/2001), foi instituído o Fórum dos Estudantes, um 

espaço de contato direto entre estudantes e Reitoria. Foi mais um passo para a efetivação, o fortalecimento e 

aperfeiçoamento dos mecanismos democráticos da UNESC. 

Nesse mesmo período, especificamente no ano de 2000, foi criada e implantada a Diretoria do 

Estudante. Era mais um avanço democrático; uma forma de institucionalizar e dar foro oficial a essa relação 

aberta e participativa envolvendo Reitoria e Corpo Discente. Mais do que um canal de comunicação, a Diretoria 

era o porto seguro dos acadêmicos na luta por seus direitos e conquistas. Paralelo ao aspecto político, a Diretoria 

passou a gerir programas e projetos de interesse direto dos acadêmicos. 

Em 2007, dentro de uma ampla reforma administrativa desenvolvida na Universidade, obedecendo 

ao novo Organograma Institucional, a Diretoria do Estudante passou a ser denominada Coordenadoria, cujo 

nome completo é Coordenadoria de Políticas de Atenção ao Estudante (CPAE). Junto com o novo nome, vieram 

maior espaço físico e aumento significativo da equipe, bem como novos programas. 

 A CPAE existe como meio. E assim deve direcionar suas energias. Nesse aspecto não pode se 

apegar a uma estrutura de forma permanente. Mas exercitar a flexibilidade e a criatividade na busca da harmonia 

com a dinâmica da realidade onde se insere. Por outro lado, alguns de seus programas, projetos e ações exigem 

uma sólida estrutura material e uma rede de pessoas especializadas e competentes que extrapolam os seus 

limites geográficos, agindo de forma interdependente e articulada com outros setores e departamentos da 

Instituição. 

Em consonância, coerência e harmonia com a missão institucional da UNESC, a CPAE procura se 

organizar, se instrumentalizar e agir de forma multidimensional com foco na integralidade e totalidade de seu 

campo de atuação. Dessa forma, direciona seus trabalhos com vistas a contemplar as três dimensões implícitas 

no conceito de meio ambiente do texto institucional: ser individual - ser social - ser planetário, num TODO-

INTEGRADO. 

A CPAE tem como atribuições: 

 Propor, coordenar e executar programas de acesso e permanência ao ensino superior; 
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 Regulamentar, resguardadas as disposições legais, os processos seletivos de bolsas de estudos 

e financiamentos ao ensino superior; 

 Atuar na promoção de parcerias com setores internos da UNESC e, ainda, setores públicos e 

privados, para o desenvolvimento de ações que venham a beneficiar todo o corpo discente; 

 Proporcionar aos estudantes programas de acolhimento e bem-estar que possibilitem, aos 

mesmos, melhores condições de enfrentarem problemas e dificuldades no decorrer de sua vida 

estudantil; 

 Fomentar, estimular e estabelecer atividades de integração entre os acadêmicos; 

 Desenvolver programas que visem à saúde integral (física e psíquica) do estudante; 

 Promover programas de desenvolvimento de potencialidades junto aos acadêmicos, por meio 

de encontros, eventos, seminários, palestras, cursos e outros; 

 Atuar na mediação de conflitos entre o corpo discente e a Instituição; 

 Promover e apoiar iniciativas de organização dos estudantes, bem como sua articulação com a 

Instituição; 

 Avaliar e apoiar iniciativas do Movimento Estudantil seja em seu caráter institucional ou não; 

 Acolher iniciativas e atividades de interesses dos estudantes; 

 Elaborar relatórios de suas atividades. 

 

Atualmente, a CPAE está localizada no bloco do estudante - sala 04 com horário de atendimento 

externo de segunda a sexta feira das 08 h ás 12 h e das 13h30 ás 21h. 

 

11.2  Unidade acadêmica 

 
A Unidade Acadêmica de Humanidades, Ciências e Educação (UNA HCE) é composta por nove 

cursos de licenciatura (Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, Física – PARFOR, História, 

Letras, Pedagogia e Matemática), três cursos de bacharelado (Artes Visuais, Ciências Biológicas e Educação 

Física), dois programas de pós-graduação stricto sensu (Mestrado em Educação e em Ciências Ambientais), além 

do Colégio UNESC (Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pós-Médio – Ensino Técnico  pelo  Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC). É função da unidade acadêmica, a partir das diretrizes 

institucionais, definir as políticas para os programas de ensino, pesquisa e extensão a partir de seu projeto 
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pedagógico e dos projetos dos cursos da Educação Superior bem como o projeto da Educação Básica que estão 

alocados na UNA. As decisões referentes a quaisquer dessas instâncias são tomadas coletivamente no colegiado 

da unidade, o qual é formado pelos coordenadores de curso em nível de graduação como também da Direção 

da Educação Básica, além dos representantes da comunidade acadêmica. Entre outras atividades, cabe à 

unidade:  

a) alocação do corpo docente nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, administração e serviços;  

b) realizar a distribuição do corpo docente na Instituição, com a designação de sua respectiva carga horária e 

atividades em conformidade com as sugestões dos cursos;  

c) zelar pela regularização dos projetos pedagógicos dos cursos de suas matrizes curriculares e dos documentos 

gerados em função das matrizes;  

d) incentivar a participação docente em eventos científicos e culturais, programas de intercâmbio ou outras 

formas de cooperação internacional;  

e) propor a criação de novos cursos que atendam as demandas regionais;  

f) promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outras atividades para o aperfeiçoamento de seus 

quadros docente e técnico-administrativo;  

g) incentivar a participação dos docentes em programas e projetos de pesquisa e extensão;  

h) propor mecanismos e políticas para fomentar e implementar programas, projetos e atividades de graduação, 

pós-graduação, pesquisa e extensão;  

I) analisar os resultados da avaliação dos cursos de graduação, pós-graduação, dos programas e projetos de 

pesquisa e extensão, bem como propor os encaminhamentos julgados pertinentes.  

Compõe o quadro administrativo da UNA HCE um diretor e três coordenadores (de ensino, de pesquisa e pós-

graduação e de extensão).  A secretaria da unidade está situada na sala 15 do bloco administrativo e funciona no 

período vespertino e noturno, entre 13h30 e 22h.   

 

11.3 Coordenação 

 

A coordenação do curso compartilhará com o Curso de Artes Visuais a sala localizada no bloco E - 

sala 02 com horário de atendimento externo de segunda a sexta-feira das 13h15 às 21h45. A coordenação deve 

contar com uma secretaria e uma sala de coordenação que possibilita o atendimento aos discentes e docentes. 

Além disso, a Universidade possibilita também uma sala de professores localizada no Bloco da Biblioteca. As 
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disciplinas contam também com uma coordenação de ateliês, funcionária também compartilhada com o Curso 

de Artes Visuais) responsável pela organização, manutenção e assessoria aos professores localizada no Bloco Z – 

Sala 02 com horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 13h às 22h. 

 

11.4  Salas de aula 

 

O Curso de Bacharelado em Teatro terá à sua disposição as salas de aula comuns que a 

universidade oferece e também salas especiais como: sala de teatro, estúdio fotográfico, sala de dança, ateliê de 

produção cênica que são considerados laboratórios. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: salas de aula  

Identificação: Bloco B (salas 3 e 4)  

Quantidade: 2  

Capacidade de alunos: 54 acadêmicos por sala 

Área Total (m²): 56,90m² 

Complemento: as salas estão disponíveis ao Curso de Bacharelado em Teatro de segunda a sexta-feira, das 
19h às 22h35 conforme horário necessário. A sala conta com acessibilidade. 

 

 
11.5  Biblioteca  

A missão da Biblioteca Central Prof. Eurico Back - UNESC é promover com qualidade a recuperação 

de informações bibliográficas, com enfoque no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

associando tecnologias e atendimento humanizado. 

O acervo está arranjado por assunto de acordo com a classificação decimal de Dewey 21ªed, e 

catalogado de forma descritiva, obedecendo ao código de catalogação Anglo-Americano. 

A Biblioteca possui uma biblioteca setorial, localizada no Hospital São José que atende os cursos 

da área de saúde, prestando serviços a professores, alunos, estagiários e funcionários, tanto do Hospital São José 

quanto da UNESC, conforme o convênio estabelecido entre as partes.  

Para atender as solicitações de livros que não constam nas bibliotecas de extensão, foi criado o 

Serviço de Malote, que é o transporte de acervo realizado diariamente. As atendentes dessas bibliotecas fazem 

a solicitação para a Biblioteca Central e os materiais solicitados são encaminhados no dia seguinte, pela manhã. 
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Estrutura física 

 

O prédio onde a Biblioteca Central Professor Eurico Back - UNESC está instalada possui uma área 

física de 2.688,50m². 

Para atender as necessidades dos usuários, a biblioteca dispõe de uma sala para estudo individual, 

com 35 espaços de estudo e 11 salas para estudo em grupo, com capacidade para 88 assentos. As salas são 

agendadas no Setor de Empréstimo, inclusive para orientação de TCC.  

Todas as salas possuem ar-condicionado e iluminação adequada. 

O acervo de livros e periódicos (revistas, jornais, boletins, almanaques, etc.) está armazenado em 

estantes de aço, com 5 bandejas duplas e base fechada. Na cor cinza e tamanho padrão, 200cm x 100cm x 55cm 

(altura, largura e profundidade). 

O Setor de Multimeios está instalado junto ao Setor de Periódicos. Os DVDs e Cds também 

armazenadas em estantes de aço, na cor cinza e tamanho padrão, próprias para esses tipos de materiais. 

Os mapas acondicionados individualmente em saquinhos de tecido, devidamente identificados 

ficam na mapoteca, com livre acesso ao usuário. 

A restauração do acervo acontece no Centro de Documentação da UNESC. 

A área da Biblioteca do Hospital São José é de 123,08m² e a do Iparque de 20m². 

 

Estrutura organizacional 

 

Bibliotecários: 

Nomes Registro Regime de trabalho semanal 

Rosângela Westrupp CRB 346 14ª 40h 

Tânia Denise Amboni CRB 589 14ª 40h 

Eliziane de Lucca CRB  1101 14ª 40h 

 

Funcionários técnicos-administrativos 24 

 
 
Políticas de articulação com a comunidade interna 
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Mantém contato direto com os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, Lato 

Sensu e Stricto Sensu, no que se refere aos assuntos que envolvam a Biblioteca, bem como sobre aquisição das 

bibliografias básicas e complementares que atendem o projeto político pedagógico dos cursos.  

Disponibiliza os sumários on-line das revistas assinadas pela Biblioteca. 

Informa, por e-mail, o corpo docente e discente senhas de bases de dados on-line em teste, além 

de divulgar sua Biblioteca Virtual disponível no www.unesc.net/biblioteca.  

Os serviços de empréstimo, renovação e reserva de material bibliográfico oferecido a comunidade 

interna, estão descritos no Regulamento da Biblioteca, anexo. 

 
Políticas de articulação com a comunidade externa 

 

A Biblioteca está aberta à comunidade externa e oferecendo consulta local ao acervo, bem como 

serviços de reprografia, cópia de documentos acessados em outras bases de dados e comutação bibliográfica. 

Disponibiliza atualmente 8 computadores para consulta à Internet, onde a comunidade interna e 

externa pode agendar horário. O tempo é de 1hora diária a cada duas vezes por semana.  

 

Política de expansão do acervo 

 

As Bibliotecas da UNESC possuem uma Política de Desenvolvimento de Coleções, que tem como 

objetivo definir e implementar critérios para o desenvolvimento de coleções e a atualização do acervo. Foi 

aprovada pela Resolução n. 06/2013/Câmara Ensino de Graduação. 

 

Descrição das formas de acesso 

 

É de livre acesso às estantes e está aberta ao público de 2ª a 6ª feira das 7h30 às 22h40 e sábado 

das 8h às 17h.  A biblioteca do Hospital São José funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, já a Biblioteca 

do Iparque funciona de segunda à sexta-feira das 9h15 às 13h15 e das 14h15 às 22h15.  

Para fazer com que todos os alunos tenham acesso à bibliografia básica estipulada em cada 

disciplina, a Biblioteca adota o sistema de consulta local. 

 

Biblioteca Virtual 
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Na Biblioteca virtual - BV, são disponibilizados os endereços das principais bases de dados, bem 

como um catálogo de periódicos, separados pela área do conhecimento - www.unesc.net/biblioteca.  

Para divulgar a BV à comunidade interna, a equipe da Biblioteca oferece um programa de 

capacitação para acesso às bases de dados em laboratório de informática, cujo  objetivo é divulgar o serviço de 

comutação bibliográfica e difundir a pesquisa em bases de dados e periódicos on-line. 

A Biblioteca disponibiliza um espaço chamado de Sala de Acesso às Bases de Dados, com 12 

computadores onde o usuário realiza suas pesquisas com orientação de um profissional bibliotecário, em mais 

de 100 bases de dados, sendo 95 pelo Portal de Periódicos Capes. As bases de dados estão disponíveis no 

endereço http://www.unesc.net/portal/capa/index/90/3317/. 

Nesse mesmo local são oferecidas, semanalmente, as oficinas de: 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A4; 

 Apresentação e formatação de trabalhos acadêmicos - formato A5; 

 Citação e Referência; 

 Pesquisa em bases de dados. 

O calendário e informações de inscrição ficam a disposição dos interessados no endereço 

http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429. 

 

Informatização 

 

O acervo (livros, monografias de pós-graduação, dissertações, teses, periódicos e multimeios), e 

os serviços (processamento técnico, consulta a base local, empréstimo – materiais bibliográficos e chaves dos 

guarda-volumes, renovação, devolução e reserva), estão totalmente informatizados pelo programa PERGAMUM, 

programa este desenvolvido pelo Centro de Processamento de Dados da PUC/Paraná.  Pela Internet o usuário 

pode fazer o acompanhamento da data de devolução do material bibliográfico, além de poder efetuar a 

renovação e reserva.  

Para consulta ao acervo local, disponibiliza 11 computadores, onde é possível também efetuar a 

reserva e a renovação dos materiais bibliográficos. A Biblioteca está equipada com sistema anti-furto. 

 

Convênios 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/90/3317/
http://www.unesc.net/portal/blog/ver/90/23429
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 IBGE – Convênio de Cooperação Técnica. Anexo A. 

 Câmara Setorial de Bibliotecas do Sistema ACAFE, realizando intercâmbio com as demais 

instituições de ensino do estado. Anexo B. 

 Empréstimo entre as Bibliotecas do Sistema Acafe e UFSC. Anexo B. 

 Rede Brasileira de Psicologia – ReBaP, coordenado pelo Instituto de Psicologia da USP. Anexo 

C. 

 Acordo de Cooperação Técnica – IBICT/CCN. Anexo D. 

 Bireme. Anexo E. 

 Grupo de Bibliotecários em Ciência da Saúde – GBICS. 

 RAEM – Rede de Apoio a Educação Médica. 

 SINBAC – Sistema Integrado de Bibliotecas do Sistema Acafe. 

 Comutação Bibliográfica 

 

Programas 

 

Os programas de apoio oferecidos aos usuários são: visita orientada, orientação quanto à 

normalização de trabalhos acadêmicos, capacitação para acesso às bases de dados: local e virtual, catalogação 

na fonte e comutação bibliográfica, conforme Regulamento. Para utilizar os serviços de comutação bibliográfica, 

a biblioteca está cadastrada no Ibict e na Bireme.  

Outro programa oferecido é o Empréstimo entre Bibliotecas, facilitado com o lançamento do 

Catálogo Coletivo da Rede de Bibliotecas ACAFE. Esse é um serviço onde o usuário tem acesso a informações 

bibliográficas das instituições do Sistema ACAFE, por meio de uma única ferramenta de busca. Essa interação 

proporcionou agilidade na recuperação da informação. 

Para atender os usuários portadores de deficiência visual e deficiência motora crônica, a Biblioteca 

faz a digitalização de todos os materiais necessários para o seu desempenho acadêmico.  

Semestralmente é oferecido aos funcionários, capacitação envolvendo: qualidade no atendimento 

ao usuário de bibliotecas, relacionamento interpessoal e base de dados. 
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11.6  Auditório 

A UNESC conta com um auditório para uso dos acadêmicos. O auditório Ruy Hulse localizado no 

campus Universitário – bloco S com uma estrutura composta por plateia, com capacidade máximae para 310 

(trezentas e dez) pessoas; átrio de entrada; sala de apoio (recepção); sanitários masculino e feminino; copa; 02 

(dois) camarins; 01 (um) lavabo; bastidores; corredores de acesso; 03 (três) acessos sociais; uma saída de 

emergência e uma saída de serviço. 

O auditório Ruy Hulse pode ser usado para realização de conferências, seminários, colóquios, 

workshops, projeções de filmes, colações de grau, apresentação de espetáculos musicais, teatrais e de dança e 

realização de outros eventos de âmbito sociocultural da UNESC, ou de seu interesse. 

O átrio do auditório Ruy Hulse é visto como um espaço de exposições. É um local disponível para 

a realização de coffee break, coquetel, mostras de cunho cultural, acadêmico, científico e técnico da UNESC, ou 

de interesse da Instituição. 

E dois mini-auditórios, um no bloco P sala 19, composto por um único ambiente, com capacidade 

para 110 (cento e dez) pessoas sentadas, em cadeiras estofadas, com projetor multimídia e lousa digital e outro 

no complexo esportivo com capacidade para 90 pessoas sentadas em cadeiras estofadas e projetor multimídia. 

Os Mini auditórios podem ser usados para a realização de conferências, seminários, colóquios, 

workshops, projeções de filmes e outros eventos, culturais, acadêmicos, científicos e técnicos da UNESC, ou pelos 

quais a Universidade tenha interesse. 

 
11.7  Laboratório(s) 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Laboratórios de Informática 

Identificação: Bloco XXIC – (laboratórios 08, 12 e 13) 

Quantidade: 3  

Capacidade de alunos: cada sala comporta 24 acadêmicos (turmas com número superior a 24 alunos são 
divididas em Turma 1 e Turma 2, conforme horário do semestre disponível). 

Área Total (m²): 66,00m 

Complemento: as salas estão disponíveis ao Curso de Bacharelado em Teatro de segunda a sexta-feira, das 
19h às 22h35 e aos sábados das 08h às 17h conforme horário necessário e conforme organização 
compartilhada com o Curso de Artes Visuais. As salas contam com acessibilidade. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Ateliê  



 
 

FUCRI – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA (mantenedora) 

 

Av. Universitária, 1105 – Cx. P. 3167 – Fone (48)3431-2500/Fax (48)3431-2750 - CEP 88806-000 Criciúma/SC.(www.unesc.net) 
 

59 

Dados por Instalação física 

Identificação: Ateliê de Pintura - Prof. Maria Milanese Just – Bloco Z – Sala 04 

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: o ateliê comporta 24 acadêmicos (turmas com número superior a 24 alunos são 
divididas em Turma 1 e Turma 2, conforme horário do semestre). 

Área Total (m²): 134,55m² 

Complemento: o ateliê está disponível ao Curso de Bacharelado em Teatro de segunda a sexta-feira, das 19h 
às 22h35 e aos sábados das 08h às 17h conforme horário necessário e conforme organização compartilhada 
com o Curso de Artes Visuais. A sala atende ao requisito de acessibilidade. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Ateliê 

Identificação: Ateliê de Escultura e Cerâmica – Prof. Jussara Miranda Guimarães – Bloco Z – sala 05 

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: cada sala comporta 24 acadêmicos (turmas com número superior a 24 alunos são 
divididas em Turma 1 e Turma 2, conforme horário do semestre disponível). 

Área Total (m²): 158,76m 

Complemento: o ateliê está disponível ao Curso de Bacharelado em Teatro de segunda a sexta-feira, das 19h 
às 22h35 e nos sábados das 08h às 17h conforme horário necessário e conforme organização compartilhada 
com o Curso de Artes Visuais. A sala atende ao requisito de acessibilidade. 

 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Estúdio de Fotografia 

Identificação: Estúdio de Fotografia – Bloco Z – Sala 11 

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: o estúdio comporta 15 acadêmicos (turmas com número superior a 15 alunos são 
divididas em Turma 1 e Turma 2, conforme horário do semestre). 

Área Total (m²): 47,77m 

Complemento: o estúdio está disponível ao curso de Bacharelado em Teatro de segunda a sexta-feira, das 08h 
às 22h35 e nos sábados das 08h às 17h, conforme horário necessário e conforme organização compartilhada 
com o Curso de Artes Visuais. A sala atende ao requisito de acessibilidade. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Sala de teatro 

Identificação: Sala de Teatro – Bloco Z – Sala 12 

Quantidade: 1  

Capacidade de alunos: a sala de práticas comporta 15 acadêmicos (turmas com número superior a 15 alunos 
são divididas em Turma 1 e Turma 2, conforme horário do semestre). 
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Dados por Instalação física 

Área Total (m²): 48,75m² 

Complemento: a sala está disponível ao curso de Bacharelado em Teatro de segunda a sexta-feira, das 08h às 
22h35 e nos sábados das 08h às 17h conforme horário necessário e conforme organização compartilhada com 
o Curso de Artes Visuais. A sala atende ao requisito de acessibilidade. 

 

Dados por Instalação física 

Tipo de Instalação: Sala de dança 

Identificação: Sala de dança 1 e 2 

Quantidade: 2  

Capacidade de alunos: as salas comportam 30 acadêmicos (turmas com número superior a 30 alunos são 
divididas em Turma 1 e Turma 2, conforme horário do semestre). 

Área Total (m²): sala 1 160 m² sala 2 180m² 

Complemento: as salas estão disponíveis ao curso de Bacharelado em Teatro de segunda a sexta, das 08h às 
22h35 e nos sábados das 08h às 17h conforme horário necessário e conforme organização compartilhada com 
o Curso de Educação Física. Ambas atendem ao requisito de acessibilidade. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz curricular do curso  
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 Matriz Curricular Proposta – Matriz 01 – Bacharelado em Teatro 

Disciplinas  Fases  

Disciplinas  1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª   
Total
Cré 

Total 
h/a 

Total 
Horas 

Teoria e História do Teatro I 5        5 90 75 

Improvisação  5        5 90 75 
Ética Teatral  5        5 90 75 
Consciência Corporal I 5        5 90 75 
Metodologia Científica e da Pesquisa 4        4 72 60 
Teoria e História do Teatro II  5       5 90 75 
Atuação I  5       5 90 75 
Consciência Vocal  5       5 90 75 
Consciência Corporal II  5       5 90 75 
Produção e Interpretação de Textos  4       4 72 60 

Teoria e História do Teatro III   4      4 72 60 

Atuação II   4      4 72 60 

Teatro de Animação I   4      4 72 60 

Maquiagem e Indumentária   4      4 72 60 

Filosofia   4      4 72 60 

Dramaturgia I   4      4 72 60 

Dramaturgia II    4     4 72 60 

Teatro de Animação II     4     4 72 60 

Som    4     4 72 60 

Cenografia    4     4 72 60 

Atuação III    4     4 72 60 

Produção e Divulgação Teatral I    4     4 72 60 

Teatro e Público     4    4 72 60 

Montagem Teatral e Pesquisa I     4    4 72 60 

Produção e Divulgação Teatral II      4    4 72 60 

Direção de Arte     4    4 72 60 

Atuação IV     4    4 72 60 

Iluminação Teatral     4    4 72 60 

Montagem teatral e pesquisa II      4   4 72 60 

Encenação      4   4 72 60 

Optativa      4   4 72 60 

TCC      12   12 - 216 

Fotografia Cênica      4   4 72 60 

SUB-TOTAL 24 24 24 24 24 28   148 2448 2256 

Atividades Complementares - AC10  - - -   200     - 

ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Componente curricular obrigatório para conclusão do curso) 
   

 

148 créditos = 2256 horas + 200 horas AACC                                                                                     TOTAL GERAL = 2456 

 

                                                 
10 Atividades Complementares - AC (ou terminologia equivalente), realizadas ao longo do curso e normatizadas por 

legislação específica. 
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 A matriz curricular é composta por 148 créditos de disciplinas, totalizando 2256 horas, acrescidas de 

200 horas de AACC, totalizando 2456 horas. 

 Nas disciplinas do primeiro semestre: Teoria e História do Teatro I, Improvisação, ética Teatral e 

Consciência Corporal I. E nas disciplinas do segundo semestre: Teoria e História do Teatro II, Atuação I, 

Consciência Vocal e Consciência Corporal II, 15 horas por disciplina são destinadas a LD – Leitura dirigida, 

que consiste no aprofundamento de textos previamente selecionados para a disciplina. Esta leitura é 

realizada individualmente pelo estudante e posteriormente é socializada/partilhada no grupo. Objetiva 

desenvolver a escrita e a leitura específicas da área do teatro. 

 O curso é noturno, no entanto acontecerão disciplinas também aos sábados no período diurno. As aulas 

aos sábados acontecerão no terceiro, quarto e quinto semestres. 

 Também fará parte do currículo do curso o estágio curricular não obrigatório, de acordo com a legislação 

vigente. Considera-se estágio curricular não obrigatório aquele definido como tal no projeto pedagógico 

do curso, em que o acadêmico faz por opção, não sendo requisito para concluir a graduação, contudo, 

devendo estar vinculado ao currículo e atender as especificidades da área do curso. 

 As Atividades Complementares (AC) são normatizadas pelo colegiado do curso e cumpridas durante o 

mesmo, fora da matriz curricular. 

 O ENADE é componente obrigatório. 

 

 

ROL DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS11 CRÉDITOS TOTAL DE 
HORAS/AULA 

TOTAL DE 
HORAS 

LIBRAS 04 72 60 

Estudos Afro-Brasileiros 04 72 60 

Identidades e Diversidades 04 72 60 

Teatro e Performance  04 72 60 

Dança-Teatro 04 72 60 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 04 72 60 

Produção e Apreciação Musical 04 72 60 
 
  

                                                 
11 Optativa - Caberá à Coordenação do Curso definir que disciplina optativa será ofertada. 
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EIXOS E SUAS DISCIPLINAS 
 
EIXO CONTEÚDOS BÁSICOS: 
 
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEATRAL 

 

 Dramaturgia I 

 Dramaturgia II 

 Produção e Divulgação Teatral I  

 Produção e Divulgação Teatral II 

 Direção de arte 

 Encenação 

 Fotografia Cênica 

 Montagem Teatral e Pesquisa I 

 Montagem Teatral e Pesquisa II 

 Ética Teatral 

 Metodologia Científica e da Pesquisa 

 Produção e Interpretação de Textos 

 Filosofia 

 Teatro e Público 

 
EIXO CONTEÚDOS TEÓRICO/PRÁTICOS: 
 
FORMATIVO DO ATOR 

 Improvisação 

 Consciência Corporal I 

 Atuação I 

 Consciência Vocal 

 Consciência Corporal II 

 Atuação II 

 Teatro de Animação I 

 Atuação III 

 Teatro de Animação II 

 Atuação IV 

 Teatro e Performance 

 Dança-teatro 

 Estudos Afro-brasileiros 

 Identidades e Diversidades 

 Meio Ambiente e Desenvolvimento 

 Produção e Apreciação Musical 

 LIBRAS 

 TCC 

 
EIXO CONTEÚDOS ESPECÍFICOS: 
 
FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM CÊNICA 

 Teoria e História do Teatro I  

 Teoria e História do Teatro II  

 Teoria e História do Teatro III 

 Maquiagem e Indumentária 

 Som 

 Cenografia 

 Iluminação Teatral 
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Anexo 2. Equivalência das Disciplinas 
 
 

CÓDIGO/DISCIPLINA CURSO/MATRIZ CÓDIGO/DISCIPLINA CURSO/MATRIZ 
BASE/CRÉDITO CURRICULAR EQUIVALENTE/CRÉDITO CURRICULAR 

Metodologia Científica e 
da Pesquisa 

Bacharelado em 
Teatro – Matriz 1 

Metodologia Científica e da 
Pesquisa 

Demais cursos das 
UNAs 

Produção e 
Interpretação de Textos 

Bacharelado em 
Teatro – Matriz 1 

Produção e Interpretação 
de Textos 

Demais cursos das 
UNAs 

Filosofia Bacharelado em 
Teatro – Matriz 1 

Filosofia Demais cursos das 
UNAs 

Produção e Apreciaçao 
Musical 

Bacharelado em 
Teatro – Matriz 1 

Produção e Apreciaçao 
Musical 

Curso de Artes 
Visuais 
Bacharelado/Matriz 
4 
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Anexo 3.  Programas de Disciplinas Obrigatórias e Optativas 
 

Metodologia Cientifica e da Pesquisa 

Créditos: 04 Hora aula: 72 

Descrição: A universidade no contexto social. Conhecimento e ciência: fundamentos históricos, método e 
pesquisa científica. Estrutura e apresentação de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT.  

 

Ética Teatral 

Créditos: 05 Hora aula: 90 

Descrição: A diversidade do pensamento ético em sua evolução histórica e filosófica. A formação da identidade 
humana ante a pluralidade de propostas éticas. A relação indissolúvel entre ética, liberdade e escolha. O direito 
à escolha e à diferença. Regulamentação da profissão. Direitos autorais. Ética na profissão e nas relações grupais. 

 

Teoria e História do Teatro I 

Créditos: 05  Hora aula: 90 

Descrição:  
O teatro desde o seu surgimento na antiguidade, suas referências estéticas e influências no processo de 
desenvolvimento do homem, das artes e da cultura, a partir do entendimento de linguagens de encenação em 
paralelo ao processo histórico, o Egito e Antigo Oriente. Principais manifestações teatrais gregas. Principais 
Manifestações teatrais romanas. O teatro medieval. O Renascimento e o retorno à antiguidade clássica.  
 

 
 

Improvisação  

Crédito: 05 Hora aula: 90 

Descrição: Improvisação livre e orientada. Imaginação e fantasia. Improvisação com utilização de instrumentos 
para expressão do ator. Importância do jogo teatral para cena e a integração do grupo, buscando a troca do jogo 
cênico. A técnica da Improvisação, utilizando a prontidão de respostas, criatividade, controle emocional, 
articulação do pensamento, percepção e integração grupal. 

 
 

Consciência corporal I 

Crédito: 05 Hora aula: 90 

Descrição: Estudo Teórico-Prático de Técnicas de Expressão Corporal, promovendo o conhecimento do corpo e 
suas potencialidades expressivas: gesto, postura, mímica, o olhar e a voz. Criação de cenas. 

 
 

Produção e Interpretação de Textos 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Leitura e interpretação de textos acadêmicos. Gêneros textuais – Recursos de argumentação – 
Análise linguística. Gramática no texto. Estrutura, produção e reescrita textual. 
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Teoria e História do Teatro II 

Crédito: 05  Hora aula: 90 

Descrição:  
O teatro no contexto estético e suas influências no processo de desenvolvimento do homem, das artes e da 
cultura, a partir do entendimento de linguagens de encenação em paralelo ao processo histórico. As raízes 
iluministas, o pré-romantismo e o classicismo alemão. O Barroco e suas mais importantes criações teatrais. Os 
principais movimentos estéticos do século XIX e suas manifestações teatrais.  

 
 

Consciência corporal II 

Crédito: 05  Hora aula: 90 

Descrição: Panorama histórico da estética corporal no teatro. Identificação e reconhecimento dos componentes 
físicos do corpo. Estudo da anatomia e fisiologia corporal/vocal/movimento.  

 
 

Atuação I 

Crédito: 05  Hora aula: 90 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências: Wagner, o duque 
de Saxe-Menimgen, André Antoine e Stanislavski. 

 

Consciência vocal  

Crédito: 05  Hora aula: 90 

Descrição: Percepção e sensibilização auditiva. Bases anatômicas e fisiológicas para o uso da voz profissional. 
Fundamentos da produção vocal: postura e relaxamento, respiração, ressonância, articulação. Apoios 
respiratórios. Aspectos da fonação: ataque vocal, intensidade, altura, tessitura e qualidade. Panorama histórico 
da estética da voz no teatro. A relação saúde e higiene vocal versus emissão vocal. A respiração como 
organização da voz e da fala 

 
 

Dramaturgia I 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Reflexão sobre fenômeno teatral. O texto dramatúrgico e o texto espetacular. Análise do espetáculo 
teatral. Formas do texto teatral. Diferenças entre teatro épico e a dramática rigorosa. Enredo e fábula. A 
personagem no texto dramático. Conflito. Diálogo. Dramaturgia em processo, adaptações e outras formas da 
produção dramatúrgica. 

 
 

Filosofia 

Crédito: 04 Hora aula: 72 
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Descrição: Principais problemas filosóficos na história da filosofia: ser, conhecer e agir. Relação entre filosofia, 
ciência, arte, cultura e educação. 

 

Teoria e História do Teatro III 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição:  
O teatro no contexto estéticas e influências no processo de desenvolvimento do homem, das artes e da cultura, 
a partir do entendimento de linguagens de encenação em paralelo ao processo histórico. O nascimento do 
teatro moderno, o século XX. Principais manifestações teatrais de vanguarda e sua influência na cena 
contemporânea século XXI. História do teatro brasileiro. 

 

Maquiagem e indumentária 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição:  
História da maquiagem e inter-relação com os outros elementos da linguagem da cena. Concepção e projeto de 
maquiagem e caracterização. Desenvolvimento da vestimenta de acordo com seu contexto histórico. O figurino 
teatral e a maquiagem como significante cênico e sua integração ao trabalho do ator. Estudo teórico e prático 
sobre figurino e maquiagem teatral. Estudos experimentais de figurinos. Pesquisa de materiais expressivos e 
técnicas construtivas.  

 

Atuação II 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências: Appia, Craig, 
Meyerhold, R. Laban e A. Artaud. 

 
 

Teatro de Animação I 

Crédito: 04  Hora aula: 72 

Descrição: História do teatro de bonecos; diferentes técnicas de confecção e animação. Dramaturgia no teatro 
de animação; O teatro de animação como linguagem teatral contemporânea. O trabalho do ator no teatro de 
animação. O Mamulengo e as outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro.  

 
 

SOM 

Crédito: 04  Hora aula: 72 

Descrição:  
Introdução à linguagem musical através do conhecimento dos elementos formadores do som e da música: 
altura, ritmo e intensidade. A relação do som com os vários elementos do espetáculo. Criação, gravação, 
montagem, roteirização e operação de trilha sonora para o evento teatral. Estudo teórico–prático da 
sonoplastia. Treinamento da escuta do ator. 
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Dramaturgia II 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Estudo das teorias do teatro, visando à análise do texto dramatúrgico e do texto espetacular. 

 
 

Produção e Divulgação Teatral I 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Estudo dos fundamentos da ética profissional e da legislação específica na área das artes cênicas. O 
direito autoral. Regulamentação dos cursos e das profissões teatrais. Os sindicatos, associações profissionais e 
órgãos oficiais na área das artes cênicas. Os contratos teatrais e demais providencias administrativas. A censura 
– histórico e situação atual.  

 
 

Cenografia 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Compreensão das diferentes configurações do espaço cênico, com ênfase no projeto cenográfico. 
Desenvolvimento de cenários, ambientações e instalações artísticas. Introdução às ferramentas técnicas no 
processo prático-teórico, visando elaboração de projetos culturais. 

 
 

Atuação III 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências: E. Decroux, Piscator, 
B. Brecht, M. Tcheklov, Grotowski, E. Barba, Peter Brook, Tadeusz Kantor 

 
 

Teatro de Animação II 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: A presença da linguagem do teatro de marionetes nas propostas das vanguardas artísticas do 
princípio do Século XX. Teatro de máscaras. A máscara e a formação do ator. Teatro de sombras: princípios 
técnicos da linguagem. 

 
 

Iluminação Teatral 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição:  
Desenvolvimento de competências produtivas específicas de Iluminação Cênica para montagem, operação e 
desmontagem de equipamentos.  Princípios e natureza da luz. A luz cênica – papéis, diálogos e possibilidades. 
Efeitos da iluminação no espaço cênico e demais componentes da cena: formas e significados. História da 
iluminação cênica da Antiguidade à cena contemporânea. 
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Atuação IV 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências. O teatro no meio de 
comunicação de massa: cinema, radioteatro e teleteatro. 

 
 

Montagem Teatral e Pesquisa I 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Desenvolvimento de projeto de montagem cênica, em qualquer gênero, estilo ou tendência estética, 
realizado individualmente ou em grupo, com orientação de um ou mais professores. O pensamento reflexivo 
em pesquisa a partir da montagem.  

 
 

Direção de Arte 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Os principais diretores da História do Teatro e suas concepções. Noções de direção. Plano de direção. 
Estruturação do espetáculo. Análise do texto. Mise-en-scène. A definição dos elementos visuais: luz, figurino, 
cenário. Os elementos sonoros. Cronograma, produção, temporada. 

 
 

Teatro e Público 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: O teatro como possibilidade para a formação do sujeito quanto a educação social, artística e estética. 
O público no teatro. Formação de plateia. 

 
 

Produção e Divulgação Teatral II 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: A organização da produção teatral: estrutura, funções e etapas básicas. A administração teatral. 
Divulgação e publicidade: aspectos principais. As leis de Incentivo à Cultura. O funcionamento dos grupos 
teatrais: estatuto e regimento.  

 
 

Montagem Teatral e Pesquisa II 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Desenvolvimento de projeto de montagem cênica, em qualquer gênero, estilo ou tendência estética, 
realizado individualmente ou em grupo, com orientação de um ou mais professores. O pensamento reflexivo 
em pesquisa a partir da montagem. 

 

Encenação 
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Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Estudos teóricos e práticos da linguagem da encenação teatral. Concepção do espetáculo. Grandes 
diretores e encenadores. Articulação dos elementos utilizados no teatro: espaço cênico, cenografia, iluminação, 
figurino e conceito de ator. O papel do encenador a para a renovação do teatro. 

 

Fotografia Cênica 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Processos de criação em fotografia cênica. Formatos profissionais de edição de imagem. Tratamento 
de imagem de grande alcance dinâmico. 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Carga horária: 216h 

Descrição: Desenvolvimento do TCC: formulação teórica. Partilha de diferentes abordagens. Aspectos de forma 
e conteúdo. Metodologia de pesquisa. Elaboração final. Apresentação e defesa. 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
 

Produção e Apreciação Musical  

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Elementos da linguagem musical. Processos sociais e técnicos da produção musical. Audição da 
música de diferentes períodos históricos e gêneros eruditos e populares.  

 

LIBRAS 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Olhares que circundam a Surdez. Os discursos sobre educação e a questão dos sujeitos surdos. 
Propostas de Educação de Surdos. Língua de Sinais. 

 

Estudos Afro-Brasileiros  

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: A construção das relações étnico-raciais no Brasil e suas implicações educacionais. Noções de raça, 
racismo, identidade, etnia e educação anti-racista. Políticas públicas para a Educação das Relações étnico-raciais. 

 

Identidades e Diversidades  

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: O conceito de gênero e sexualidade. Construção/desconstrução do masculino, do feminino e da 
des/igualdade de gênero. Direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e suas 
implicações. 

 
 

Meio Ambiente e Desenvolvimento  
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Crédito: 04 Hora aula: 72 

Ementa: Concepções de arte, meio ambiente e ética ambiental. Relações entre arte, ser humano e natureza. A 
arte e as questões ambientais contemporâneas. 

 
 

Dança-teatro 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição:  
Introdução aos elementos técnicos da dança moderna e contemporânea, buscando desenvolver no ator a 
percepção e o domínio do eixo corporal, equilíbrio dinâmico, tônus musculares e demais relações espaciais. 
Estudo e treinamento dos elementos corporais e expressivos do ator.  
 

 
 

Teatro e performance 

Crédito: 04 Hora aula: 72 

Descrição: Teatro e seus deslizamentos para linguagem da performance. Origens, conceito e histórico da 
linguagem da performance; Processos vivenciais: corpo e espaço; Ampliações, prolongamentos, cruzamentos e 
desterritorializações da noção de Performance.  

 

 
PRÉ – REQUISITOS 

 
DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO CURSO/MATRIZ 

  CURRICULAR 

Montagem Teatral e Pesquisa II Montagem Teatral e Pesquisa I Bacharelado em Teatro – Matriz 1 

Trabalho de Conclusão de Curso- TCC Montagem Teatral e Pesquisa II Bacharelado em Teatro – Matriz 1 
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Anexo 4.  Estrutura Curricular (Disciplinas x Ementas x Referências Básicas e Complementares) 

 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS  
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Metodologia Cientifica e da Pesquisa 

Período: primeiro semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: A universidade no contexto social. Conhecimento e ciência: fundamentos históricos, método e 
pesquisa científica. Estrutura e apresentação de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT.  

Bibliografia Básica:  
ALVES, Rubem. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 22. ed. São Paulo: Loyola, 2003. ARANHA, 
Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 2. ed. São Paulo, Moderna, 1998.  
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2005.  

Bibliografia Complementar:  
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração de trabalhos acadêmicos. 
10. Ed. São Paulo: Prazer de ler, 2001.  
CASSOL, Marlei Pereira (Coordenadora). Metodologia científica. Sistema ACAFE. Disponível em 77 Dados por 
Disciplina <http://www.ead.unesc/sitecientifica>. Acesso em 22/10/2012. 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 16 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.  
FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico: elaboração e formatação. 14. ed. Porto 
Alegre, Dáctilo-Plus, 2007  
LUDKE, Menga & ANDRÉ, Marli. E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

Nome do Professor: Amalhene Baesso Reddig 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Ética Teatral 

Período: primeiro semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição: A diversidade do pensamento ético em sua evolução histórica e filosófica. A formação da identidade 
humana ante a pluralidade de propostas éticas. A relação indissolúvel entre ética, liberdade e escolha. O direito 
à escolha e à diferença. Regulamentação da profissão. Direitos autorais. Ética na profissão e nas relações grupais. 

Bibliografia Básica:  
ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. 3. ed. São Paulo (SP): Martins Fontes, 2006.  
ASLAN, Odette. O Ator no século XX: evolução da técnica / problema da ética. São Paulo: Perspectiva, 1997.  
AZEVEDO, Sônia Machado de. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

Bibliografia Complementar:  
BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques. Estética teatral: textos de Platão a Brecht. 2. 
ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.  
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Dados por Disciplina 

GUATTARI, Felix. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro (RJ): Ed. 34, 1992.  
GUÉNOUN, Denis. O teatro é necessário? São Paulo: Perspectiva, 2004.  
ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução às grandes teorias do teatro. Rio de Janeiro (RJ): Zahar, 2003.  
SPINOZA, Benedictus de. Ética. 4. ed São Paulo (SP): Nova Cultural, 1989. 

Nome do Professor: Viviane Kraieski Assunção 
 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina:  Teoria e História do Teatro I 

Período:   primeiro semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição:  
O teatro desde o seu surgimento na antiguidade, suas referências estéticas e influências no processo de 
desenvolvimento do homem, das artes e da cultura, a partir do entendimento de linguagens de encenação em 
paralelo ao processo histórico, o Egito e Antigo Oriente. Principais manifestações teatrais gregas. Principais 
Manifestações teatrais romanas. O teatro medieval. O Renascimento e o retorno à antiguidade clássica.  

Bibliografia Básica:  
CARLSON, Marvin. Teorias do teatro; Estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade. Trad. Gilson César 
Cardoso de Souza. São Paulo: Ed. da Unesp, 1997 (Prismas).  
BRANDÃO, Junito de Souza. Teatro grego; Tragédia e comédia. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1984. 
BERTHOLD, Margot, História mundial do teatro. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2003. 578 p. 

Bibliografia Complementar:  
COSTA, Lígia. A Poética de Aristóteles: Mímese e verossimilhança. São Paulo: Ática, 1992. (Coleção 
Fundamentos).  
ORTEGA Y GASSET, José. A idéia do teatro. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1991.  
MAGALDI, Sábato. Iniciação ao teatro. 4. ed. São Paulo: Ática, 1991. (Série Fundamentos, 6). 
REMÉDIOS, Maria Ritzel. Histórico do gênero trágico desde o mundo grego até a época contemporânea. São 
Paulo: Ática, 1988. (Coleção Fundamentos).  
BORNHEIM, Gerd. Brecht: a estética do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992.  

Nome do Professor: Katiuscia Angélica Micaela de Oliveira   

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Improvisação  

Período:   primeiro semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição: Improvisação livre e orientada. Imaginação e fantasia. Improvisação com utilização de instrumentos 
para expressão do ator. Importância do jogo teatral para cena e a integração do grupo, buscando a troca do jogo 
cênico. A técnica da Improvisação, utilizando a prontidão de respostas, criatividade, controle emocional, 
articulação do pensamento, percepção e integração grupal. 

Bibliografia Básica:  
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Dados por Disciplina 

CHACRA, S. Natureza e Sentido da Improvisação Teatral. Rio de Janeiro: Ed. Perspectiva, 2005. SPOLIN, V. 
Improvisação para Teatro e Jogos Teatrais – Fichário de Viola Spolin. Rio de Janeiro: Ed Perspectiva, 2008. 
MORENO, J. L. O teatro da espontaneidade. São Paulo: Edusp, 1984. 

Bibliografia Complementar:  
ARISTÓTELES. Arte Retórica e Poética. Rio de Janeiro: Ediouro, sd. 
BOAL, Augusto. Técnicas latino-americanas de teatro popular. São Paulo: Hucitec, 1979.  
BROOK, Peter. "A máscara - saindo de nossas conchas" in O Ponto de Mudança. Rio de Janeiro, Civilização, 
Brasileira, 1994. 
BROOK, Peter. A Porta Aberta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.  
CHACRA, Sandra. Natureza e sentido da improvisação teatral. São Paulo: Perspectiva, 1983. 

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Consciência corporal I 

Período:  primeiro semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição: Estudo Teórico-Prático de Técnicas de Expressão Corporal, promovendo o conhecimento do corpo e 
suas potencialidades expressivas: gesto, postura, mímica, o olhar e a voz. Criação de cenas. 

Bibliografia Básica:  
AZEVEDO, Sônia Machado de. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
BEUTTENMULLER, M.G., LAPORT, Nelly. Expressão vocal e expressão corporal. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1974. 
FERNANDES, Ciane. O corpo em movimento. São Paulo: Annablume, 2002. 

Bibliografia Complementar:  
CHEKHOV, Miguel. Para o Ator. São Paulo: Martins Fontes, 1986.  
FERREIRA, Léslie Piccolotto. Voz profissional. Carapicuíba: Pró-Fono, 1995.  
GELEWSKY, Rolf. Buscando a dança do ser: movimento, irradiação, transformação. Casa Sri Aurobindo, 1990.  
LELUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Org.: Lise Mary Alves de Lima. 
Petrópolis: Vozes, 1998. NUNES, Lília Manual de voz e dicção. Rio de Janeiro: SNT, 1972. 
COURTNEY, Richard. Jogo, teatro e pensamento: as bases intelectuais do teatro na educação. São Paulo: 
Perspectiva, 1980. 

Nome do Professor: Marcelo Feldhaus 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Produção e Interpretação de Textos 

Período: segundo semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Leitura e interpretação de textos acadêmicos. Gêneros textuais – Recursos de argumentação – 
Análise linguística. Gramática no texto. Estrutura, produção e reescrita textual. 

Bibliografia Básica:  
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Dados por Disciplina 

BRASIL. Ministério da Educação Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 
Língua portuguesa. 2.ed Brasília: DP&A, 2000. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf 
CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção: a escritura do texto. 2. ed. rev. e ampl São Paulo: Moderna, 
2003  
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. 4.ed São Paulo: Ed. Ática, 2004  

Bibliografia Complementar:  
CAMPEDELLI, Samira Youssef; SOUZA, Jésus Barbosa. Produção de textos & usos da linguagem: curso de 
redação. 1 ed., 2.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o 
texto: leitura e redação. 3ed., 4ed., 5ed. São Paulo: Ática, 2002.  
KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 2ed., 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011 
KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça. A coesão textual. 1ed., 11ed., 12.ed. São Paulo: Contexto, 1999.  
KOCH, IngedoreGrunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 1ed., 8ed., 10ed., 12.ed. São 
Paulo: Contexto, 2001.  

Nome do Professor: Richarles Souza de Carvalho 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Teoria e História do Teatro II 

Período:   segundo semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição:  
O teatro no contexto estético e suas influências no processo de desenvolvimento do homem, das artes e da 
cultura, a partir do entendimento de linguagens de encenação em paralelo ao processo histórico. As raízes 
iluministas, o pré-romantismo e o classicismo alemão. O Barroco e suas mais importantes criações teatrais. Os 
principais movimentos estéticos do século XIX e suas manifestações teatrais.  

Bibliografia Básica:  
BORNHEIM, Gerd. Brecht: a estética do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992.  
GUINSBURG, J. O romantismo. São Paulo: Perspectiva, 1978. Coleção Stylus.  
BERTHOLD, Margot,. História mundial do teatro. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2003. 578 p. 

Bibliografia Complementar:  
ESSLIN, Martin. O teatro do absurdo. Apresentação Paulo Francis. Trad. Bárbara Heliodora. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1968.  
GASSNER, John . Mestres do teatro. Tradução de Alberto Guzik e Jacob Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
(vols. I e II).  
AMARAL, Ana Maria. Teatro de formas animadas. São Paulo: Edusp, 1991.  
ARÊAS, Vilma. Iniciação à comédia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990 (Col. Letras).  
GUINSBURG, J.. Stanislávski, Meirhold e Cia. São Paulo: Perspectiva, 2001.  

Nome do Professor: Katiúscia Angélica Micaela de Oliveira 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Consciência corporal II 
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Período:  segundo semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição: Panorama histórico da estética corporal no teatro. Identificação e reconhecimento dos componentes 
físicos do corpo. Estudo da anatomia e fisiologia corporal/vocal/movimento.  

Bibliografia Básica:  
AZEVEDO, Sônia Machado de. O papel do corpo no corpo do ator. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
BEUTTENMULLER, M.G., LAPORT, Nelly. Expressão vocal e expressão corporal. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1974. 
FERNANDES, Ciane. O corpo em movimento. São Paulo: Annablume, 2002. 

Bibliografia Complementar:  
QUITERO, Eudosia A. Estética da voz: uma voz para o ator. São Paulo: Summus, 1989.  
RUDOLF, Laban. Domínio do Movimento. SP: Summus, 1971.  
SOARES, R.M.Freire, PICCOLOTTO, Leslie. Técnicas de impostação e comunicação oral. São Paulo: Loyola, 1977.  
VIANNA, Klauss. A Dança. São Paulo: Siciliano, 1990. 
SOUCHARD, Philippe Emmanuel. O diafrágma. São Paulo: Summus, 1989. 

Nome do Professor: Marcelo Fedhaus 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Atuação I 

Período: segundo semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências: Wagner, o duque 
de Saxe-Menimgen, André Antoine e Stanislavsk. 

Bibliografia Básica:  
GASSNER, John . Mestres do Teatro. Tradução de Alberto Guzik e Jacob Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 
1974. (vols. I e II). 
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Perspectiva, 1999 
BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro.Tradução de Jacó Guinsburg (org.) São Paulo: Perpectiva , 2002. 
COELHO NETTO, J. Teixeira. Em cena, o sentido. São Paulo: Duas Cidades 1980 

Bibliografia Complementar:  
BENJAMIN, Walter. “O Narrador” in: Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 
1985. v.I, P.197-221. 
ROUBINE, Jean-Jaques; TROTTA, Rosyane. A arte do ator. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1987. 98 p. 
LINS, Daniel. Antonin Artaud: o artesão do corpo sem órgãos. Rio de Janeiro, RelumeDumara, 2000. 
CARLSON, Marvin. Teorias do teatro; Estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade. Trad. Gilson César 
Cardoso de Souza. São Paulo: Ed. da Unesp, 1997 (Prismas).  
CARPEAUX, Otto M. História da literatura ocidental. Rio de Janeiro: Tipo Editor Ltda, 1978. (8 vols). 

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 
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Nome da disciplina: Consciência vocal  

Período:  segundo semestre 

Carga horária: 75 horas/90ha 

Descrição: Percepção e sensibilização auditiva. Bases anatômicas e fisiológicas para o uso da voz profissional. 
Fundamentos da produção vocal: postura e relaxamento, respiração, ressonância, articulação. Apoios 
respiratórios. Aspectos da fonação: ataque vocal, intensidade, altura, tessitura e qualidade. Panorama histórico 
da estética da voz no teatro. A relação saúde e higiene vocal versus emissão vocal. A respiração como 
organização da voz e da fala 

Bibliografia Básica:  
FERREIRA, Léslie Piccolotto Trabalhando a voz. São Paulo: Summus, 1988 
QUINTERO, Eudósia Acuña. Estética da voz: uma voz para o ator. São Paulo: Summus, 1989. 
HUCHE, François Le & ALLALI, André. A voz. Porto Alegre: Artmed, 2005. Vol.1. 

Bibliografia Complementar:  
MELLO, Edimée Brandi de Souza. A educação da voz falada. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu Editora, 1992.  
PONTES, Paulo & BEHLAU, Mara. Higiene vocal: Cuidando da Voz. Rio de Janeiro: Revinter, 2001.  
SOUCHARD, Philippe Emmanuel. O diafrágma. São Paulo: Summus, 1989. WISNIK, José Miguel. O som e o 
sentido: Uma outra História das Músicas. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 
FERREIRA, Leslie Piccolotto (org.). Voz profissional: o profissional da voz. Carapicuíba: Pró-Fono Departamento 
Editorial, 1995. 

Nome do Professor: Édina Regina Baumer 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Dramaturgia I 

Período: terceiro semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Reflexão sobre fenômeno teatral. O texto dramatúrgico e o texto espetacular. Análise do espetáculo 
teatral. Formas do texto teatral. Diferenças entre teatro épico e a dramática rigorosa. Enredo e fábula. A 
personagem no texto dramático. Conflito. Diálogo. Dramaturgia em processo, adaptações e outras formas da 
produção dramatúrgica. 

Bibliografia Básica:  
MAGALDI, S. O texto no teatro. Coleção Estudos. São Paulo: Perspectiva, 1989.  
PALLOTTINI, R. Dramaturgia. Construção do personagem. São Paulo: Ática, 1989. PALLOTTINI, R. Introdução à 
dramaturgia. Série Princípios. São Paulo: Ática, 1988 
PAVIS, P. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
CARLSON, Marvin. Teorias do Teatro: estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade. São Paulo: UNESP, 1998.  
ROSENFELD, A. O teatro épico. Coleção Estudos. São Paulo: Perspectiva, 1990.  
SOURIAU, E. As duzentas mil situações dramáticas. São Paulo: Ática, 1993.  
VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores. 2.ed. Trad. Ana Maria Machado. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 
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Dados por Disciplina 

Nome do Professor: Fernanda Cizescki 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Filosofia 

Período: terceiro semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Principais problemas filosóficos na história da filosofia: ser, conhecer e agir. Relação entre filosofia, 
ciência, arte, cultura e educação. 

Bibliografia Básica:  
ARANHA, Maria Lúcia A. Filosofando: introdução à filosofia. 4ª ed. Revisada – São Paulo: Moderna, 2009. CHAUÍ, 
Marilena. Convite à filosofia. 12ª ed. São Paulo: Ática, 2002. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é a filosofia? 
Trad. Bento Prado Jr. E Alberto Alonso Muñoz. São Paulo: Ed. 34, 2007. 
  

Bibliografia Complementar:  
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
JAPIASSU, Hilton. Um desafio à Filosofia: Pensar-se nos dias de hoje. São Paulo: Editora Letras & Letras, 1997. 
DESCARTES, René. Meditações. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (Os pensadores). NIETZSCHE, Friedrich W. 
Humano, demasiado Humano, tradução de Paulo César Souza, São Paulo, Companhia das Letras, 2001. SILVA, 
Ilton Benoni da. Inter-relação: A Pedagogia da Ciência. 2ª Ed. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2007. 

Nome do Professor: Jeferson Luís de Azeredo 

 

Dados por Disciplina 

 

Nome da disciplina: Teoria e História do Teatro III 

Período:   terceiro semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição:  
O teatro no contexto estéticas e influências no processo de desenvolvimento do homem, das artes e da cultura, 
a partir do entendimento de linguagens de encenação em paralelo ao processo histórico. O nascimento do 
teatro moderno, o século XX . Principais manifestações teatrais de vanguarda e sua influência na cena 
contemporânea século XXI. História do teatro brasileiro. 

Bibliografia Básica:  
RYNGAERT, Jean-Pierre. Ler o teatro contemporâneo. Martins Fontes: São Paulo, 1998.  
WILLIAMS, Raymond. Tragédia Moderna. São Paulo: Cosac e Naify, 2002.  
BERTHOLD, Margot, História mundial do teatro. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2003. 578 p. 

Bibliografia Complementar:  
RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. (Coleção Leitura e Crítica). 
BORNHEIM, Gerd. Brecht: a estética do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992.  
ROSENFELD, A. Teatro moderno. São Paulo: Perspectiva, 1977. (Coleção Debates).  
MORAES, Eliane Robert. O Corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2002.  
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Dados por Disciplina 

 

FABRINI, Ricardo: A Arte depois das Vanguardas. Campinas: Editora da Unicamp, 2002. 

Nome do Professor: Alan Figueiredo Cichela 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Maquiagem e indumentária 

Período:  terceiro semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição:  
História da maquiagem e inter-relação com os outros elementos da linguagem da cena. Concepção e projeto de 
maquiagem e caracterização. Desenvolvimento da vestimenta de acordo com seu contexto histórico. O figurino 
teatral e a maquiagem como significante cênico e sua integração ao trabalho do ator. Estudo teórico e prático 
sobre figurino e maquiagem teatral. Estudos experimentais de figurinos. Pesquisa de materiais expressivos e 
técnicas construtivas.  

Bibliografia Básica:  
MUNIZ, R. Vestindo os nus: o figurino em cena. Rio de Janeiro: Ed. Senac Rio, 2004 
MOLINOS, Duda. Maquiagem. São Paulo: Editora Senac. 2007 
VIANA, Fausto; PEREIRA, Dalmir Rogério. Figurino e cenografia para iniciantes. São Paulo: Estação das Letras e 
Cores, 2015. 47 p. 

Bibliografia Complementar:  
COSTA, Francisco Araújo da. O Figurino como elemento Essencial da narrativa. 2002. GHISLERI, Janice. 
Linguagem do Vestuário Teatral . 
PEREIRA, Luiz Fernando. A Direção de Arte: construção de um processo de trabalho. São Paulo: ECA/USP, 1993. 
Tese de mestrado. 
https://br.pinterest.com/explore/maquiagem-de-teatro-913733095293/ 

Nome do Professor: Katiuscia Angélica Micaela de Oliveira   

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Atuação II 

Período: terceiro semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências: Appia, Craig, 
Meyerhold, R. Laban e A. Artaud. 

Bibliografia Básica:  
FERNANDES, Ciane. Pina Baush e o wuppertal dança-teatro: Repetição e Transformação. Hucitec, 2000.  
BENJAMIN, Walter. “O Narrador” in: Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 
1985. v.I, P.197-221. 
ROUBINE, Jean-Jaques; TROTTA, Rosyane. A arte do ator. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1987. 98 p. 

Bibliografia Complementar:  
ADLER, Stella. Técnica da Representação Teatral. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.  
ALLARD, Geniviève e LEFORT, Pierre. La mascara. México: Fondo de Cultura, 1988.  
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Dados por Disciplina 

APPIA, A. A obra de arte viva. Lisboa: Arcádia, S.D. ARÊAS, Vilma. Iniciação à comédia. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1990 (Col. Letras).  
CARLSON, Marvin. Teorias do teatro; Estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade. Trad. Gilson César Cardoso 
de Souza. São Paulo: Ed. da Unesp, 1997 (Prismas). 
LINS, Daniel. Antonin Artaud: o artesão do corpo sem órgãos. Rio de Janeiro, RelumeDumara, 2000. 
 

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Teatro de Animação I 

Período: terceiro  semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: História do teatro de bonecos; diferentes técnicas de confecção e animação. Dramaturgia no teatro 
de animação; O teatro de animação como linguagem teatral contemporânea. O trabalho do ator no teatro de 
animação. O Mamulengo e as outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro.  

Bibliografia Básica:  
AMARAL, Ana Maria. Teatro de formas animadas. São Paulo: Edusp, 1991. 
AMARAL, Ana Maria. O Teatro de Formas Animadas. São Pauo: Edusp, 2000.  
BELTRAME, Valmor. Animar o Inanimado: a formação profissional no teatro de animação. Tese Doutorado. 
ECA/USP, 2001.  

Bibliografia Complementar:  
AMARAL, Ana M. Teatro de animação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1997. 
AMARAL, Ana M. Teatro de formas animadas. São Paulo: USP, 1992. 
BORRALHO, Tácito Freire. O boneco... do imaginário popular maranhense ao teatro. São Luís:SESC, 2005. 
BORBA FILHO, Hermilo. Fisionomia e espírito do mamulengo. Rio de Janeiro: INACEN, 1982. 
KLEIST, Heinrich von. Sobre o Teatro de Marionetes. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997 

Nome do Professor: Izabel Cristina Marcílio Duarte 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: SOM 

Período:  quarto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição:  
Introdução à linguagem musical através do conhecimento dos elementos formadores do som e da música: 
altura, ritmo e intensidade. A relação do som com os vários elementos do espetáculo. Criação, gravação, 
montagem, roteirização e operação de trilha sonora para o evento teatral. Estudo teórico–prático da 
sonoplastia. Treinamento da escuta do ator. 

Bibliografia Básica:  
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991. 
CAMARGO, Roberto Gill. A sonoplastia no teatro. Rio de Janeiro: INACEN, 1986.  
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WISNIK, José M. O Som e o Sentido - uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

Bibliografia Complementar:  
SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual 
estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. S. Paulo: UNESP, 1997.  
MACHADO, André C., LIMA, Luciano V., LIMA, Sandra F. O. Computação Musical – Sound Forge 8.0 – Gravação 
ao Vivo, Restauração de Sons de LPs e Masterização Áudio Digital. Ed. Érica, São Paulo, 2005. 
MAGNANI, Sergio. Expressão e comunicação na linguagem da música. 2ª Ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
1996;  
MALETTA, Ernani de Castro. A formação do ator para uma atuação polifônica: princípios e práticas. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2014. No prelo; 
CASTILHO, Jacyan. Ritmo e dinâmica no espetáculo teatral. São Paulo: Perspectiva; Salvador, BA: PPGAC/UFBA, 
2013;  

Nome do Professor: Édina Regina Baumer 

 
 
 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Dramaturgia II 

Período: quarto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Estudo das teorias do teatro, visando à análise do texto dramatúrgico e do texto espetacular. 

Bibliografia Básica:  
MAGALDI, S. O texto no teatro. Coleção Estudos. São Paulo: Perspectiva, 1989.  
PALLOTTINI, R. Dramaturgia. Construção do personagem. São Paulo: Ática, 1989. PALLOTTINI, R. Introdução à 
dramaturgia. Série Princípios. São Paulo: Ática, 1988 
PAVIS, P. Dicionário de Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

Bibliografia Complementar:  
CARLSON, Marvin. Teorias do Teatro: estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade. São Paulo: UNESP, 1998.  
ROSENFELD, A. O teatro épico. Coleção Estudos. São Paulo: Perspectiva, 1990.  
SOURIAU, E. As duzentas mil situações dramáticas. São Paulo: Ática, 1993.  
VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores. 2.ed. Trad. Ana Maria Machado. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. 
 

Nome do Professor: Fernanda Cizescki 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Produção e Divulgação Teatral I 

Período: quarto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 
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Dados por Disciplina 

Descrição: Estudo dos fundamentos da ética profissional e da legislação específica na área das artes cênicas. O 
direito autoral. Regulamentação dos cursos e das profissões teatrais. Os sindicatos, associações profissionais e 
órgãos oficiais na área das artes cênicas. Os contratos teatrais e demais providencias administrativas. A censura 
– histórico e situação atual.  

Bibliografia Básica:  
BRANT, Leonardo. Mercado Cultural. SP: Escrituras, 2002. 
CHAUÍ, Marilena. Cidadania Cultural: o direito à cultura. Fundação Perseu Abramo, 2006. FEIJÓ, Martin Cezar. 
O que é Política Cultural? SP: Brasiliense, 1985.  
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Brasília: Cortez, 2000. 

Bibliografia Complementar:  
CESNIK, Fábio de Sá. Guia de incentivo à cultura. São Paulo: Manole, 2002.  
DIAS, Ricardo Aparecido. Administração e Marketing Teatral. SP: Scortecci, 2005.  
MICHALSKI, Yan. O Palco Amordaçado. Rio de Janeiro: Avenir, 1979.  
SZAZI, Eduardo. Terceiro Setor - regulação no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001. 

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Cenografia 

Período:  quarto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Compreensão das diferentes configurações do espaço cênico, com ênfase no projeto cenográfico. 
Desenvolvimento de cenários, ambientações e instalações artísticas. Introdução às ferramentas técnicas no 
processo prático-teórico, visando elaboração de projetos culturais. 

Bibliografia Básica:  
MANTOVANI, Anna. Cenografia. São Paulo: Ática, 1989. 96 p. 
HOWARD, Pamela. O que é cenografia? São Paulo: SESC SP, 2015. 278 p.   
VIANA, Fausto; PEREIRA, Dalmir Rogério. Figurino e cenografia para iniciantes. São Paulo: Estação das Letras e 
Cores, 2015. 47 p. 

Bibliografia Complementar:  
CHING, Francis. Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
DELNERO, Cyro. Cenografia, uma breve visita. São Paulo: Claridade, 2008. 
RATTO, GIANNI. Antitratado de Cenografia - variações sobre o mesmo tema. São Paulo: Senac, 1999. 
MELO NETO, Francisco Paulo de. Criatividade em Eventos. São Paulo: Contexto, 2000. 
DEL CASTILLO, Sônia Salcedo. Cenário de Arquitetura da Arte. Martins Fontes, 2008. 

Nome do Professor: Letícia de Brito 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Atuação III 

Período:  quarto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências: E. Decroux, Piscator, 
B. Brecht, M. Tcheklov, Grotowski, E. Barba, Peter Brook, Tadeusz Kantor 

Bibliografia Básica:  
FERNANDES, Sílvia. Memória e invenção: Gerald Thomas em Cena. São Paulo: Perspectiva, 1996.  
FO, Dario. Manual mínimo do ator. São Paulo: SENAC, 1998. 
GASSNER, John. Mestres do Teatro. Tradução de Alberto Guzik e Jacob Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
(vols. I e II). 
FERGUSSON, F. Evolução e sentido do teatro. Rio de Janeiro: Zahar,1964.  

Bibliografia Complementar:  
ASLAM, Odete. O Ator no Século XX. São Paulo: Perspectiva, 1994. 
FABRINI, Ricardo: A Arte depois das Vanguardas. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.  
CÂNDIDO. A. A Personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1972.  
BENJAMIN, Walter. “O Narrador” in: Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 
1985. v.I, P.197-221. 
FERGUSSON, F. Evolução e sentido do teatro. Rio de Janeiro: Zahar,1964. 
ROUBINE, Jean-Jaques; TROTTA, Rosyane. A arte do ator. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1987. 98 p. 
LINS, Daniel. Antonin Artaud: o artesão do corpo sem órgãos. Rio de Janeiro, RelumeDumara, 2000. 
CARLSON, Marvin. Teorias do teatro; Estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade. Trad. Gilson César 
Cardoso de Souza. São Paulo: Ed. da Unesp, 1997 (Prismas).  
 
 

Nome do Professor: Katiúscia Angélica Micaela de Oliveira 

 
 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Teatro de Animação II 

Período: quarto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: A presença da linguagem do teatro de marionetes nas propostas das vanguardas artísticas do 
princípio do Século XX. Teatro de máscaras. A máscara e a formação do ator. Teatro de sombras: princípios 
técnicos da linguagem. 

Bibliografia Básica:  
COSTA, Felisberto Sabino da. A Poética do Ser ou Não Ser: procedimentos dramatúrgicos no Teatro de 
Animação. Tese Doutorado. EC/USP, 2001. 
BELTRAME, Valmor (org.). Teatro de Sombras: técnica e linguagem.Florianópolis: UDESC, 
2005. 
KLEIST, Heinrich von. Sobre o Teatro de Marionetes. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1997 
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Dados por Disciplina 

Bibliografia Complementar:  
AMARAL, Ana Maria. O Ator e Seus Duplos. São Paulo: Senac, 2002.  
BELTRAME, Valmor (Org.) Teatro de Bonecos: distintos olhares sobre teoria e prática. Florianópolis: UDESC, 
2008.  
BORBA FILHO, Hermilo. Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Rio de Janeiro: Funarte, 1987. GIROUX, M. Sakae; 
SUSUKI, Tae. Bunraku: um teatro de bonecos. São Paulo Perspectiva, 1990.  
KANTOR, Tadeusz. O teatro de Morte. São Paulo: Perspectiva e SESC- SP, 2008.  

Nome do Professor: Izabel Cristina Marcílio Duarte 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Iluminação Teatral 

Período: quinto  semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição:  
Desenvolvimento de competências produtivas específicas de Iluminação Cênica para montagem, operação e 
desmontagem de equipamentos.  Princípios e natureza da luz. A luz cênica – papéis, diálogos e possibilidades. 
Efeitos da iluminação no espaço cênico e demais componentes da cena: formas e significados. História da 
iluminação cênica da Antiguidade à cena contemporânea. 

Bibliografia Básica:  
FORJAZ, C. À luz da linguagem: a iluminação cênica – de instrumento da visibilidade à "Scriptura do visível". 
Tese de Mestrado, ECA/USP. São Paulo. 2009. 
GÉNIO, V. Luz & iluminação cênica. São Paulo: ATSP, 2008.  
PIEDADE, M. B. Bate-papo sobre iluminação cénica. São Paulo: Signás, 2008.  

Bibliografia Complementar:  
CARVALHO, J. (coord.). Oficina de iluminação cênica. Rio de Janeiro: Funarte, 2009.  
GÉNIO, V. Luz & iluminação cênica. São Paulo: ATSP, 2008. MOREIRA, V. Iluminação Elétrica. Ed. Blucher. 1999.  
SARAIVA, H. F. Eletricidade básica para teatro. Ed. MEC/Inacen, 1973. 
_______. Iluminação teatral: história, estética e técnica. Dissertação de Mestrado, ECA/USP, 1989.  
TORMANN, J. Caderno de iluminação cênica. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2008 
SARAIVA, H. F. Iluminação teatral: história, estética e técnica. Dissertação de Mestrado, ECA/USP, 1989. 

Nome do Professor: Sérgio Honorato 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Atuação IV 

Período: quinto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Identificação e reconhecimento de teorias e métodos de atuação cênica. Estudo dos aspectos 
estéticos e poéticos fundamentais da arte de representar a partir de diferentes referências. O teatro no meio de 
comunicação de massa: cinema, radioteatro e teleteatro. 

Bibliografia Básica:  
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Dados por Disciplina 

 
FERGUSSON, F. Evolução e sentido do teatro. Rio de Janeiro: Zahar,1964.  
FERNANDES, Sílvia. Memória e invenção: Gerald Thomas em Cena. São Paulo: Perspectiva, 1996. FO, Dario. 
Manual mínimo do ator. São Paulo: SENAC, 1998. 
GASSNER, John . Mestres do Teatro. Tradução de Alberto Guzik e Jacob Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
(vols. I e II). 
 

Bibliografia Complementar:  
CÂNDIDO. A. A Personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 1972.  
ASLAM, Odete. O Ator no Século XX. São Paulo: Perspectiva, 1994. 
FABRINI, Ricardo: A Arte depois das Vanguardas. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.  
BENJAMIN, Walter. “O Narrador” in: Obras Escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 
1985. v.I, P.197-221. 
ROUBINE, Jean-Jaques; TROTTA, Rosyane. A arte do ator. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1987. 98 p. 
LINS, Daniel. Antonin Artaud: o artesão do corpo sem órgãos. Rio de Janeiro, RelumeDumara, 2000. 
 

Nome do Professor: Katiúscia Angélica Micaela de Oliveira 

 
 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Montagem Teatral e Pesquisa I 

Período: quinto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Desenvolvimento de projeto de montagem cênica, em qualquer gênero, estilo ou tendência estética, 
realizado individualmente ou em grupo, com orientação de um ou mais professores. O pensamento reflexivo 
em pesquisa a partir da montagem.  

Bibliografia Básica:  
ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Max Limonad,1981.  
BONFITTO, M. O Ator Compositor: as ações físicas como eixo: de Stanislavski a Barba. São Paulo: Perspectiva, 
2002 
STANISLAVSKI, Constantin. A construção do personagem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

Bibliografia Complementar:  
BENTLEY, Eric. A experiência viva do teatro. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. BIÃO, Armindo e 
Greiner, Christine (Orgs.). Etnocenologia: textos selecionados. São Paulo: Annablume, 1998.  
BIÃO, Armindo et al. (Orgs.). Temas em contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade. São Paulo: Annablume, 
2000.  
BOLESLAVSKI, Richard. A arte do ator. São Paulo: Perspectiva, 1987.  
BROOK, Peter. A porta aberta: reflexões sobre a interpretação e o teatro. 3. ed. Trad. Antônio Mercado. Rio de 
Janeiro; Civilização Brasileira, 2002. 

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Direção de Arte 

Período: quinto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Os principais diretores da História do Teatro e suas concepções. Noções de direção. Plano de direção. 
Estruturação do espetáculo. Análise do texto. Mise-en-scène. A definição dos elementos visuais: luz, figurino, 
cenário. Os elementos sonoros. Cronograma, produção, temporada. 

Bibliografia Básica:  
ARTAUD, Antonin . O teatro e seu duplo. São Paulo: Max Limonad,1981.  
DELGADO, Maria e HERITAGE, Paul. Diálogos no palco. 26 diretores falam de Teatro. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1999. 
BARATA, José Oliveira. Estética teatral: antologia de textos. Lisboa: Moraes Editores, 1981. 

Bibliografia Complementar:  
ROUBINE, J:J. A linguagem da encenação teatral - 1880-1980. Rj, Zalar,1982.  
RYNGAERT, J. P. Introdução à análise do teatro. São Paulo: Martins Fontes, 1996 SCHECHNER, Richard. By means 
of performance: Intercultural Studies of Theatre and Ritual. Cambridge Univ. Press, 1990  
SILVA, Armando Sérgio da. Oficina do teatro ao te-ato. São Paulo: Perspectiva, 1981. WEKWERTH, M. Diálogo 
sobre a encenação. São Paulo: Hucitec,1984. 

Nome do Professor: Letícia de Brito 

 
 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Teatro e Público 

Período: quinto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: O teatro como possibilidade para a formação do sujeito quanto a educação social, artística e estética. 
O público no teatro. Formação de plateia. 

Bibliografia Básica:  
COELHO, J. L. L. Teatro e comunidade: uma experiência. Uberlandia: Editora da Universidade Federal de 
Uberlândia, 1983. 
READIH. Educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 1977. 
VYGOSTKY. Lev Semenovich. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2000. JAPIASSU, Ricardo. 
Metodologia do ensino do Teatro. Campinas: Papirus,2001.  
 

Bibliografia Complementar:  
COELHO, J. L. L. Teatro a partir da comunidade. Rio de Janeiro: Papel Virtual S.A., 2003. 
BIÃO, Armindo e Greiner, Christine (Orgs.). Etnocenologia: textos selecionados. São Paulo: Annablume, 1998.  
BIÃO, Armindo et al. (Orgs.). Temas em contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade. São Paulo: Annablume, 
2000  

Nome do Professor: Marcelo Feldhaus 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Produção e Divulgação Teatral II 

Período: quinto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: A organização da produção teatral: estrutura, funções e etapas básicas. A administração teatral. 
Divulgação e publicidade: aspectos principais. As leis de Incentivo à Cultura. O funcionamento dos grupos 
teatrais: estatuto e regimento.  

Bibliografia Básica:  
BRANT, Leonardo. Mercado Cultural. SP: Escrituras, 2002. 
CHAUÍ, Marilena. Cidadania Cultural: o direito à cultura. Fundação Perseu Abramo, 2006. FEIJÓ, Martin Cezar. 
O que é Política Cultural? SP: Brasiliense, 1985.  
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Brasília: Cortez, 2000. 

Bibliografia Complementar:  
CESNIK, Fábio de Sá. Guia de incentivo à cultura. São Paulo: Manole, 2002.  
DIAS, Ricardo Aparecido. Administração e Marketing Teatral. SP: Scortecci, 2005.  
MICHALSKI, Yan. O Palco Amordaçado. Rio de Janeiro: Avenir, 1979.  
SZAZI, Eduardo. Terceiro Setor - regulação no Brasil. São Paulo: Peirópolis, 2001. 

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 

 
 
 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Montagem Teatral e Pesquisa II 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Desenvolvimento de projeto de montagem cênica, em qualquer gênero, estilo ou tendência estética, 
realizado individualmente ou em grupo, com orientação de um ou mais professores. O pensamento reflexivo 
em pesquisa a partir da montagem. 

Bibliografia Básica:  
ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. São Paulo: Max Limonad,1981.  
BONFITTO, M. O Ator Compositor: as ações físicas como eixo: de Stanislavski a Barba. São Paulo: Perspectiva, 
2002 
STANISLAVSKI, Constantin. A construção do personagem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
 

Bibliografia Complementar:  
BENTLEY, Eric. A experiência viva do teatro. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. BIÃO, Armindo e 
Greiner, Christine (Orgs.). Etnocenologia: textos selecionados. São Paulo: Annablume, 1998.  
BIÃO, Armindo et al. (Orgs.). Temas em contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade. São Paulo: Annablume, 
2000.  
BOLESLAVSKI, Richard. A arte do ator. São Paulo: Perspectiva, 1987.  
BROOK, Peter. A porta aberta: reflexões sobre a interpretação e o teatro. 3. ed. Trad. Antônio Mercado. Rio de 
Janeiro; Civilização Brasileira, 2002. 
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Dados por Disciplina 

 

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Encenação 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Estudos teóricos e práticos da linguagem da encenação teatral. Concepção do espetáculo. Grandes 
diretores e encenadores. Articulação dos elementos utilizados no teatro: espaço cênico, cenografia, iluminação, 
figurino e conceito de ator. O papel do encenador a para a renovação do teatro. 

Bibliografia Básica:  
CHACRA, Sandra. Natureza e sentido da improvisação teatral. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
ROUBINE, J:J. A linguagem da encenação teatral - 1880-1980. Rj, Zalar,1982.  
WEKWERTH, M. Diálogo sobre a encenação. São Paulo: Hucitec,1984 

Bibliografia Complementar:  
CHEKHOV, Michael. Para o ator. São Paulo: Martins Fontes, 1996. CHEKHOV, Michael. Para o ator. São Paulo: 
Martins Fontes, 1986 (OPUS 86).  
KUSNET, Eugênio. Ator e método. São Paulo: Hucitec, 1988  
STANISLAVSKI, Constantin. A preparação do ator. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.. 

Nome do Professor: Marcelo Feldhaus 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Fotografia Cênica 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Processos de criação em fotografia cênica. Formatos profissionais de edição de imagem. Tratamento 
de imagem de grande alcance dinâmico. 

Bibliografia Básica:  
HEDGECOE, John. O Novo Manual de Fotografia: Guia Completo para Todos os Formatos. São Paulo: Senac, 
2005.  
KELBY, Scott. Fotografia Digital na Prática vol. 1. São Paulo: Ed. Pearson, 2009.  
KELBY, Scott. Fotografia Digital na Prática vol. 2. São Paulo: Ed. Pearson, 2009. 

Bibliografia Complementar:  
AUMONT, J. A imagem. 6 ed. São Paulo: Papirus, 2001. 317p  
BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984 
CESAR, Newton. PIOVAN, Marco. Making of. Revelações sobre o dia-a-dia da fotografia. Editora Futura: São 
Paulo. 2003.   
KUBRUSLY, Cláudio Araújo. O Que é Fotografia. São Paulo: Brasiliense, 2003 
MANGUEL, Alberto. Lendo imagens. São Paulo: Cia das Letras, 2001 

Nome do Professor: Sérgio Honorato 
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Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 216h 

Descrição: Desenvolvimento do TCC: formulação teórica. Partilha de diferentes abordagens. Aspectos de forma 
e conteúdo. Metodologia de pesquisa. Elaboração final. Apresentação e defesa. 

Bibliografia Básica:  
DIAS, Belidson. IRWIN, Rita (org). Pesquisa Educacional Baseada em Arte: a/r/tografia. Santa Maria: Ed. da 
UFSM, 2013.  
PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da. Pistas do Método da Cartografia: pesquisa-
intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 17 ed. 20 ed. 21 ed. 22 ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Cortez, 2002. 335 p.  

Bibliografia Complementar:  
BRITES, Blanca; TESSLER, Elida. O Meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto 
Alegre: UFRGS, 2002. 159 p.  
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 1 ed. 4 ed. 7 ed. 8 ed. 11 ed. 12 ed. 14 ed. São Paulo: 
Cortez, 2001. 120 p.  
Documento sobre a Metodologia do Trabalho Científico: Diretrizes para elaboração de projetos de Pesquisa, 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e Monografias. UNESC. Criciúma. 2000. Disponível em www.unesc.net.  
GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. 4. ed. 6 ed. 8 
ed. 13 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000.  
MEDEIROS, Maria Beatriz de. Arte em pesquisa: especificidades. Brasília: UNB: ANPAD, 2004.  

Nome do Professor: Aurélia Regina de Souza Honorato 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Produção e Apreciação Musical (optativa) 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Elementos da linguagem musical. Processos sociais e técnicos da produção musical. Audição da 
música de diferentes períodos históricos e gêneros eruditos e populares.  

Bibliografia Básica:  
MEIRA, Marly Ribeiro. Filosofia da criação: reflexões sobre o sentido do sensível. Porto Alegre: Mediação, 2007. 
144 p.  
QUEIROZ, Gregório J. Pereira de. A música compõe o homem, o homem compõe a música. São Paulo: Cultrix, 
2000. 183 p.  
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. 2. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1999. 283p. ISBN 9788571640429 (broch.) 

Bibliografia Complementar:  
PERNIOLA, Mario. Desgostos: novas tendências estéticas. Florianópolis: Ed. UFSC, 2010. 219 p.  
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Dados por Disciplina 

MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo, I: neurose. 09ed, 10. ed Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2011. 205 p.  
TOMÁS, Lia. Ouvir o lógos: música e filosofia. São Paulo: UNESP, 2002. 137  
ZANELLA, Andréa V. Educação estética e constituição do sujeito: reflexões em curso. Florianópolis: Ed. UFSC, 
2007. 262p 
RANCIÉRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa Netto. São Paulo: EXO 
experimental org.; Ed. 34, 2005.  

Nome do Professor: Édina Regina Baumer 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Libras (optativa) 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Olhares que circundam a Surdez. Os discursos sobre educação e a questão dos sujeitos surdos. 
Propostas de Educação de Surdos. Língua de Sinais. 

Bibliografia Básica:  
QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. ARTMED, 
2007  
SKLIAR, Carlos (Org). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2001  
GESSER, A. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade 
surda. Parábola, 2009  

Bibliografia Complementar:  
BRASIL, Lei 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
QUADROS, Ronice Muller. Estudos surdos I. Arara Azul, 2006 
STROBEL, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. UFSC: Florianópolis, 2009.  
STUMPF, M. R. Aprendizagem de escrita de sinais pelo sistema sinwriting: línguas de sinais no papel e no 
computador. Tese de Doutorado. Rio Grande do Sul, 2005 
THOMA, Adriana da Silva; LOPES, Maura Corcini (Orgs). A invenção da surdez: cultura, alteridade e diferenças 
no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC,  

Nome do Professor: Franz Kafka Porto Domingos 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Estudos Afro-Brasileiros (optativa) 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: A construção das relações étnico-raciais no Brasil e suas implicações educacionais. Noções de raça, 
racismo, identidade, etnia e educação anti-racista. Políticas públicas para a Educação das Relações étnico-raciais. 

Bibliografia Básica:  
ARAUJO, Emanoel (Org.). A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica. 2. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/ Museu Afro Brasil, 2010. 
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Dados por Disciplina 

BRASIL Ministério da Saúde Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2004. 
MONTARDO, Deise Lucy Montardo; DOMINGUEZ, María Eugenia Domínguez (Org.). Arte e sociabilidades em 
perspectiva antropológica. Florianópolis: UFSC, 2014.  
 

Bibliografia Complementar:  
BENTO, Mª Aparecida Silva (org.). Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, 
jurídicos, conceituais. São Paulo: Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades - CEERT, 2012. 
Disponível em: http://www.ceert.org.br/publicacoes/. Acesso em: 25 jun. 2016.  
CASTELLS, Alicia Norma Gonzáles de (Coord.) (Et al.). Ecos e imagens do patrimônio imaterial: Inventário 
Nacional de Referências Culturais do Sertão de Valongo. Florianópolis: IPHAN, 2008.   
GOMES, Nilma Lino (Org.). Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na 
perspectiva da Lei nº 10.639/03. Brasília, DF: MEC, 2012.  
 
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Raça, cor, cor da pele e etnia. Cadernos de campo, São Paulo, n. 20, p. 
265-271, 2011. Disponível: 
http://www.fflch.usp.br/sociologia/asag/Raca%20cor%20cor%20da%20pele%20e%20etnia.pdf Acesso em: 25 
jun. 2016. 
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. 3. ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2012.   

Nome do Professor: Silemar Maria de Medeiros da Silva 

 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Identidades e Diversidades (optativa) 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: O conceito de gênero e sexualidade. Construção/desconstrução do masculino, do feminino e da 
des/igualdade de gênero. Direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e suas 
implicações. 

Bibliografia Básica:  
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 10 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2016. 287 p.  
BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos da Presidência da República. Educação em Direitos 
Humanos – Diretrizes Nacionais. Brasília: Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-
educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 25 jun. 
2016. 
Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação Sexual e Relações Étnico-
Raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. – Rio de Janeiro : CEPESC; Brasília : SPM, 2009.  
 

Bibliografia Complementar:  
HALL, Stuart; SOVIK, Liv. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 410 
p. (Humanitas )  

http://www.ceert.org.br/publicacoes/
http://www.fflch.usp.br/sociologia/asag/Raca%20cor%20cor%20da%20pele%20e%20etnia.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&category_slug=janeiro-2016-pdf&Itemid=30192
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Dados por Disciplina 

MATESCO, Viviane. Corpo, imagem e representação. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. 62 p. ( Arte+) ISBN 
9788537801734 (broch.)  
HEILBORN, Maria Luiza. De que gênero estamos falando? In: Sexualidade, Gênero e Sociedade ano 1, n° 2 
CEPESC/IMS/UERJ, 1994. 
CANDAU, Maria Vera. Sociedade multicultural e educação: tensões e desafios. CANDAU, Maria Vera (Org). 
Cultura(s) e educação: entre o crítico e pós-crítico. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Organização das Nações Unidas – ONU. UNIC/Rio de 
Janeiro, 2009. Disponível em: http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf. Acesso em: 25 
jun. 2016 
  

Nome do Professor: Katiúscia Angélica Micaela de Oliveira 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: Meio Ambiente e Desenvolvimento (Optativa) 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Ementa: Concepções de arte, meio ambiente e ética ambiental. Relações entre arte, ser humano e natureza. A 
arte e as questões ambientais contemporâneas. 

Bibliografia Básica:  
BRASIL, Ministério da Educação. Resolução n° 02, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Disponível em: 
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf. Acesso em: 25 jun. 2016. 
 
SATO, Michele; PASSOS, Luiz Augusto. Arte-Educação-Ambiental. Ambiente & Educação. V. 14. P. 42-59, 2009. 
Disponível em: https://www.seer.furg.br/ambeduc/article/view/1136. Acesso em: 25 jun. 2016. 
SPONTON, Maria helena da Cruz. Arte: Espaço de investigação, construção e humanização. In: PHILIPPI JR, 
Arlindo Pelicioni. Educação ambiental e sustentabilidade. Barueri, São Paulo: Editora Manole, 2005. 

Bibliografia Complementar:  
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terra. 14. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2004. 
GADOTTI, Moacir. Educar para uma vida sustentável. Pátio: Revista Pedagógica, Porto Alegre, v.12, n. 46, 
p.12-15, jul. 2008. 
LAYRARGUES, Philippe Pomier (Coord.). Identidades da educação ambiental brasileira. Ministério do Meio 
Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental;– Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/og/pog/arqs/livro_ieab.pdf. Acesso em: 25 jun. 2016.  
MORIN, Edgar. Os setes saberes necessários à educação do futuro. 12ª Ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 
2007. 

Nome do Professor: Viviane Kraieski de Assunção 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: (optativa) Dança-teatro 

http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf
https://www.seer.furg.br/ambeduc/article/view/1136
http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/og/pog/arqs/livro_ieab.pdf
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Dados por Disciplina 

Período: sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição:  
Introdução aos elementos técnicos da dança moderna e contemporânea, buscando desenvolver no ator a 
percepção e o domínio do eixo corporal, equilíbrio dinâmico, tônus musculares e demais relações espaciais. 
Estudo e treinamento dos elementos corporais e expressivos do ator.  
 

Bibliografia Básica:  
GARAUDY, Roger. Dançar a vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 
LECOQ, Jacques. O Corpo Poético - Uma Pedagogia da Criação Teatral. SP: Senac, 2010. 
LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. SP: Summus, 1978. 

Bibliografia Complementar:  
OIDA, Yoshi. O ator invisível. SP: Beca, 2001. 
STRAZZACAPPA, Marcia. O corpo e suas representações. In Cadernos CERU, Usp, maio, 2001. 
VIANNA, Klauss. A Dança. SP: Summus, 2005. 
JOSÉ, Elias. A dança das descobertas. Belo Horizonte: Ed. do Autor, 1982. 144 p.  
BRIKMAN, Lola. A linguagem do movimento corporal. São Paulo: Summus ed., 1989. 111 p. 
PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos: teatro, mímica, dança, dança - teatro, cinema. São Paulo: 
Perspectiva, 2003. 323p. 
  

Nome do Professor: Francine Costa de Bom 

 
 

Dados por Disciplina 

Nome da disciplina: (Optativa) Teatro e performance 

Período:  sexto semestre 

Carga horária: 60 horas/72ha 

Descrição: Teatro e seus deslizamentos para linguagem da performance. Origens, conceito e histórico da 
linguagem da performance; Processos vivenciais: corpo e espaço; Ampliações, prolongamentos, cruzamentos e 
desterritorializações da noção de Performance.  

Bibliografia Básica:  
VILAÇA, Nízia e GÓES, Fred. Em Nome do Corpo. Rio de Janeiro, RJ: Artemídia  Rocco, 1998. 
MOSTAÇO, Edelcio (Et al.) (Org.). Sobre performatividade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2009. 265 p. 
AUMGÄRTEL, Stephan Arnolf. Corpo e performances: As you like it, de Shakespeare, no século XX. Florianópolis: 
Ed. UFSC, 2011. 254 p. 

Bibliografia Complementar:  
CANTON, Katia. Temas da Arte Contemporânea. (Coleção). São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009 
ENZIES, Kym. A arte do corpo. Lisboa: Estampa, c2001. 111 p. 
CANTON, Katia. Espelho de artista. 3. ed. rev São Paulo: Cosac & Naify, 2001. 48 p. 
CANTON, Katia. Corpo, identidade e erotismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 69 p. 
COHEN , Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Perspectiva, 2002 

Nome do Professor: Marcelo Feldhaus 
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