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ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO 
 

INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE DANÇA 

 
PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

 
 

 

2. EMENTA 

Estudo teórico-prático das diversas técnicas de improvisação em dança em suas variadas 
aplicações; estudos práticos da presença do bailarino em ação improvisacional. A improvisação 
como elemento básico nos trabalhos de dança na contemporaneidade. Corpo e ambiente: a 
improvisação no espaço urbano.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

A disciplina é importante para a formação de profissionais da dança na contemporaneidade, pois aborda a 
improvisação como um dos procedimentos mais utilizados para processos compositivos e de experimentação 
em dança, considerando diferentes metodologias de investigação que contribuem para ampliar o 
instrumental técnico-criativo dos alunos, assim como, as possibilidades de investigação, interação e 
produção de dança na atualidade. 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: IMPROVISAÇÃO I 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – DANÇA 

CÓDIGO: IARTE44053 
 

PERÍODO: 5º TURMA: ------- 

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA CARGA HORÁRIA TOTAL 

TEÓRICA: 

12H 

PRÁTICA: 

18H 

TEÓRICA: 

6H 

PRÁTICA: 

 24H 

TOTAL: 

60H 

NATUREZA 

OBRIGATÓRIA: (X)                         OPTATIVA: (  ) 

PROFESSORA-PROFESSOR: RICARDO ALVARENGA RIBEIRO 

ANO/SEMESTRE: 2020.1 (A ser ministrado em 2021.1) 

OBSERVAÇÕES:  
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4. OBJETIVO GERAL 

 

• Adquirir embasamento teórico sobre improvisação;  

• Conhecer diferentes técnicas de improvisação em dança;  

• Reconhecer e experimentar as possibilidades de utilização da improvisação na preparação 
técnicocriativa, nos processos de criação e como possibilidade cênica. 

 

 

5. PROGRAMA 

 
• Improvisação: teoria – conceito;  

• Importância da improvisação para a dança na contemporaneidade;  

• Principais estudos teóricos sobre improvisação;  

• Desenvolvimento da presença e do estudo de prontidão necessários às práticas de improvisação;  

• Desenvolvimento de roteiros de improvisação.  
 

 

6. METODOLOGIA 

 

Serão utilizadas as seguintes estratégias ao longo da disciplina:  
1) Aulas teóricas que abordam a improvisação enquanto ferramenta processual ou obra aberta, levando em 
consideração seus aspectos históricos;  

2) Compartilhamento de vídeos referenciais de trabalhos que se utilizam da improvisação em seus 
processos e configurações;  

3) Aulas técnicas de improvisação;  

4) Experiências de improvisação em espaços online;  

5) Estímulos para o desenvolvimento de procedimentos de improvisação a serem propostos e 
experimentados pelos alunos em suas casas;  

6) Retorno crítico dos procedimentos práticos e do desenvolvimento da escrita reflexiva;  

7) Outras estratégias, criadas ao longo da disciplina;  
 

 

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS 

Data completa 

(Data) 

Horário Tipo 

(Teórica 
ou 

prática) 

Atividade 

(Descrição detalhada) 

 

Materiais 
necessários 

Plataforma de 
TDIC 

 
04/03/2021 

Período da 
manhã 

teórica Apresentações do plano de 
ensino. Levantamento dos 
conhecimentos prévios da 
turma sobre improvisação e 
apresentação do plano de 
aula. 

Computador e 
internet 

Google meet 

11/03/2021 14h às 
15:40h 

 

teórica 

Reflexões sobre 
improvisação a partir da 
dissertação: Improvisação 
em dança: um processo 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 
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sistêmico e evolutivo. 
Capítulo I 

 

 

Computador e 
internet 

18/03/2021 14h às 
15:40h 

 

teórico-
prática 

 

Reflexões sobre 
improvisação a partir da 
dissertação: Improvisação 
em dança: um processo 
sistêmico e evolutivo. 
Capítulo II 

 

Prática de improvisação 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

25/03/2021 14h às 
15:40h 

prática 

 

 

 

Compartilhando acervos de 
vídeos e textos sobre 
referências apontadas no 
texto da aula anterior. 

 

Prática de improvisação 
online 

 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

01/04/2021 14h às 
15:40h 

 

teórico-
prática 

 

 

Reflexões sobre 
improvisação a partir da 
dissertação: Improvisação 
em dança: um processo 
sistêmico e evolutivo. 
Capítulo III 

 

Vivências práticas em 
improvisação 

 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

08/04/2021 14h às 
15:40h 

 

teórico- 
prática 

 

 

Reflexões sobre 
improvisação a partir do do 
artigo: Formas de 
improvisação em dança.  

Experimentando 
improvisação a partir de 
acordos prévios. 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

15/04/2021 14h às 
15:40h 

 

prática  

 

 

Vivências práticas em 
improvisação e identificação 
de hábitos individuais. 

Estudando improvisadores: 
apreciação de vídeos de 
William Forsythe, Steve 
Paxton, David Zambrano, 
Cia. Nova Dança e outros 

 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 
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22/04/2021 14h às 
15:40h 

 

prática  

 

Reflexões sobre presença 
na improvisação a partir do 
artigo: Corpo cênico, estado 
cênico. Vivência prática de 
improvisação a partir do 
toque e da atenção aos 
sentidos. 

 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

29/04/2021 14h às 
15:40h 

 

teórico-
prática 

Compartilhamento do 
programa de improvisação 
criado individualmente. 

 

Estabelecimento de acordos 
para um jogo de 
improvisação em grupo e 
online a partir de regras 
criadas pelo coletivo de 
alunas. 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

06/05/2021 14h às 
15:40h 

 

teórico-
prática 

Jogo das perguntas: o 
Modo Operativo “AND” e o 
viver juntos sem ideias - 
João Fiadeiro e Fernanda 
Eugênio. Testando 
princípios de composição 
inspirados no Modo AND.  

Experiência de 
improvisação 

 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

13/05/2021 14h às 
15:40h 

 

teórico-
prática 

Discussão sobre o artigo 
Modo operativo 
AND: técnica de 
investigação aberta 

Sequência de 
improvisações a partir das 
reflexões. 

 

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

20/05/2021 14h às 
15:40h 

 

prática 

Experimentos 
compartilhados de 
improvisação, com 
proposições práticas 
dirigidas pelos alunos.  

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

27/05/2021 14h às 
15:40h 

 

teórico-
prática 

 

Experimentos 
compartilhados de 
improvisação, com 
proposições práticas 
dirigidas pelas alunas. 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 
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10/06/2021 14h às 
15:40h 

 

prática 

Experimentos 
compartilhados de 
improvisação, com 
proposições práticas 
dirigidas pelas alunas.  

 

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

17/06/2021 14h às 
15:40h 

 

Teórico-
prática 

Apresentação de 
composições de 
improvisação criadas 
durante o semestre 

Autoavaliação – Atividade 
avaliativa final 5.  

Computador e 
internet 

Jitsi meet 

 

 

6.2 – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

Data e carga 
horária 

Atividade Tipo 

(Teórica 
ou prática) 

Endereço web dos arquivos 

04/03/2021 

16:00 às 17:40h 

Leitura e fichamento 
do texto 

teórica https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing 

11/03/2021 

16:00 às 17:40h 

 

Pesquisa bibliográfica 
sobre improvisação 
em dança. 

 

teórica https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

18/03/2021 

16:00 às 17:40h 

 

Pesquisa sobre 
artistas referenciados 
no texto lido; baixar 
vídeos e textos 
encontrados. 

 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

25/03/2021 

16:00 às 17:40h 

Elaboração de um 
relato de experiência 
em improvisação ou 
de um texto 
dialogando com os 
textos lidos até então. 

 

 

teórica https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

01/04/202116:00 
às 17:40h 

Desenvolver um 
estudo de movimento 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
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a partir de 
improvisação. 

08/04/2021 

16:00 às 17:40h 

Desenvolver uma 
estrutura de 
improvisação solo 
com regras 
estabelecidas. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

15/04/2021 

16:00 às 17:40h 

Escolher uma artista 
referência para 
dialogar em um 
exercício de 
improvisação. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

22/04/2021 

16:00 às 17:40h 

Escrever um 
programa de ações 
para compor uma 
estrutura solo de 
improvisação. E 
realizá-la. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

29/04/2021 

16:00 às 17:40h 

Encontros de duplas 
para experimentos de 
composição online 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

06/05/2021 

16:00 às 17:40h 

Realizar o jogo 
inspirado no modo 
AND e fotografar a 
composição final. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

13/05/2021 

16:00 às 17:40h 

Exercitar os 
experimentos em 
espaços distintos, 
dentro da própria 
casa. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

20/05/2021 

16:00 às 17:40h 

Exercitar os 
experimentos em 
espaços distintos, 
dentro da própria 
casa. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

27/05/2021 

16:00 às 17:40h 

Exercitar os 
experimentos em 
espaços distintos, 
dentro da própria 
casa. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

10/06/2021 

16:00 às 17:40h 

Exercitar os 
experimentos em 
espaços distintos, 
dentro da própria 
casa. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing


 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

 

7 de 9 
 

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG 

17/06/2021 

16:00 às 17:40h 

 

Auto-avaliação  

 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-
xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing  

 

.

 

7. AVALIAÇÃO 

 

Data e horário Pontuação Instruções para avaliação Critérios de avaliação 

10/03/2021 10 pontos Fichamento comentado - clareza nos 
comentários 

- qualidade e relevância 
dos fragmentos de texto 
escolhidos   

- relevância das 
palavras destacadas 

 

25/03/2021 
Entrega até 23:59h 
 

 

5 pontos 

 

Apresentação das referências 
escolhidas e comentários. 

 

- clareza nos 
comentários 

- qualidade e relevância 
do material escolhido 
para apresentar 

 

14/04/2021 
Entrega até 23:59h 
 

 

10 pontos 

 

Escrita de um breve texto reflexivo 
articulando os textos abordados até 
este período 

 

- Conexão do texto ao 
tema proposto. 

- Clareza e 
compreensão do 
conteúdo. 

- articulação entre 
autoras e ideia 

- gramática e ortografia 
corretas 

 

 

29/04/2021 
14 às 15:40h 
 

 

15 pontos 

 

Apresentar o programa de 
improvisação criado individualmente, 
tanto em texto, como em ação 
demonstrada 
 

 

- Conexão da proposta 
ao tema trabalhado.  

- clareza e estrutura do 
texto 

- clareza na 
apresentação oral 

 

11/05/2021 
Entrega até 23:59h 

 

10 pontos 

  

- conteúdo e 
composição da imagem 

https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UZN-xcMEB9yogpMj0GlgcqykLEII5wbA?usp=sharing
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 Entrega da foto da composição final 
de improvisação utilizando como 
referência o Modo AND 

 

19/05/2021 

Entrega até 23:59h 
 

20 Entrega de um ensaio abordando 
percepções invidivuais e conceituais 
sobre improvisação na dança. 

- Conexão do texto ao 
tema proposto. 

- Clareza e 
compreensão do 
conteúdo. 

- articulação entre 
autoras e ideia 

- gramática e ortografia 
corretas 

 

17/06/2021 20 Apresentação de uma estrutura 
compositiva de improvisação. 

- qualidade do material 
apresentado 

- coerencia entre a 
proposição e a 
execução  

17/06/2021 
14 às 15:40h 

10 Entrega Autoavaliação – Atividade 
avaliativa 5. 

- Clareza e dinâmica de 
reflexão.  

- Percepção dos pontos 
positivos e negativos do 
processo; 

 

 

7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes 
 

A validação da assiduidade dos discentes será dada por presença da discente em aula síncrona e 

pelo envio do material produzido em aula assíncrona para o drive da disciplina. 

 

 

 

7.2 - Especificação das formas eletrônicas para o envio das atividades avaliativas pelos discentes ou 
outras produções 
 
Todo o material deverá ser enviado para uma pasta no Google Drive, cujo link se manterá o mesmo durante 
todo o período.  
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