
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

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

INSTITUTO DE ARTES

COLEGIADO DO CURSO DE DANÇA

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ATELIÊ DO CORPO/ATUAÇÃO II

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – CURSO DE DANÇA

CÓDIGO: IARTE44071 PERÍODO:  7o TURMA: -------

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA CARGA HORÁRIA TOTAL

TEÓRICA:

16H

PRÁTICA:

44H

TEÓRICA:

14H

PRÁTICA:

46H

TOTAL:

120H

NATUREZA

OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  )

PROFESSORA-PROFESSOR: VIVIAN VIEIRA PEÇANHA BARBOSA

ANO/SEMESTRE: 01-2020 (ofertado entre 01/03/2021 e 19/06/2021)

OBSERVAÇÕES: Esta disciplina acolhe, em conjunto com Práticas Corporais II, os processos criativos
discentes iniciados em 2019-02 (em Estágio I e Práticas Corporais I) e interrompidos em 2020 por conta da
pandemia. Levando-se em conta que todos os projetos iniciais visavam apresentações presenciais, Estágio
II deverá orientar o processo de transformação e adaptação dos projetos artísticos das discentes em
versões remotas ou virtuais, tendo em vista a imprevisibilidade do retorno das performances artísticas
presenciais, que depende do alcance da imunização da maior parte da população da cidade de Uberlândia
contra a COVID-19.

2. EMENTA

Participação como intérprete-criador das diversas etapas de uma montagem em dança, da concepção até a
apresentação para o público tendo como norte do trabalho o eixo temático “Corpo: poética e alteridade”.
Articulada à disciplina Práticas Corporais II.
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3. JUSTIFICATIVA

A disciplina é a continuação e aprofundamento do percurso iniciado em Estágio I e Práticas Corporais I e
articula-se com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Dança como um todo, posto que enfatiza a
interdisciplinaridade dos processos artísticos, a conexão com outros componentes já cursados e a
capacidade das discentes em organizar seus processos de pesquisa e criação até o momento das
apresentações ao público e pós-produção. Trata-se de um espaço privilegiado para o exercício da
autonomia artística e profissional, no qual as discentes poderão explorar suas escolhas de forma orientada
e estabelecer parcerias com pessoas de dentro e de fora da Universidade, a depender de seus projetos. Os
colegas da disciplina poderão colaborar nos projetos uns dos outros, seja na efetivação de parcerias
artísticas ou nos momentos obrigatórios de compartilhamento dos projetos, em que todos deverão articular
suas ideias em feedbacks. A disciplina é fundamental à formação profissional, pois apoia a experiência
profissional na arte da dança, quando as discentes podem atuar como dançarinas, coreógrafas, performers,
diretoras, dramaturgistas, preparadoras corporais, produtoras, entre outras funções que possam ser
condizentes com os projetos de criação.

4. OBJETIVOS GERAIS

Acolher a continuação e transformação dos projetos artísticos discentes iniciados em Estágio I e Práticas
Corporais I, orientando a adaptação dos processos criativos ao compartilhamento remoto ou virtual.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reavaliar as ideias dos trabalhos iniciais e possíveis novas ideias de criação, condizentes com
mudanças ocorridas no contexto pandêmico;

- Estabelecer e orientar estratégias conjuntas e individuais para a continuidade dos processos de
criação;

- Colaborar no estabelecimento de novas parcerias (entre alunas da turma ou com artistas de fora da
disciplina ou da universidade) para o refazimentos dos projetos em formato remoto ou virtual;

- Proporcionar feedback orientado aos projetos artísticos, podendo haver participação de
artistas/colaboradores convidados no processo;

- Esboçar proposta de circulação remota/virtual dos trabalhos para o semestre seguinte.

5. PROGRAMA

- Estudo / construção de um espetáculo de dança e seus elementos;
- Ensaios;
- Articulação com os diversos elementos da cena: o intérprete e a cenografia, o figurino, a

iluminação, a sonoplastia, a coreografia, o grupo;
- Relação com o coreógrafo;
- Relação com o público.

6. METODOLOGIA
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O percurso da disciplina deverá iniciar-se pelo mapeamento do momento em que estão os processos
artísticos iniciados em 2019-02 a partir das seguintes perguntas: O que ficou dos projetos iniciais? As
estudantes deram continuidade, individualmente, ao desenvolvimento das propostas? O que já se
transformou? Há novas ideias para os projetos artísticos? Estas novas ideias foram implementadas durante
a pandemia? Quais são os impasses e dificuldades?

A partir desse primeiro mapeamento, poderemos, conjuntamente, pensar no estabelecimento de novos
acordos e parcerias, talvez até entre projetos, ou entre as discentes, no sentido de fortalecer os processos
criativos. O técnico em audiovisual do Curso de Dança deverá ser convidado a participar de alguns
encontros com a turma para possíveis interlocuções acerca da adaptação dos projetos em versões remotas.

Haverá, então, orientação na elaboração de estratégias criativas e espaço para o desenvolvimento criativo
dos projetos em formato remoto/virtual, respeitando as normas de distanciamento devido à pandemia de
COVID-19. Outros acordos podem ser estabelecidos a partir de possíveis mudanças neste cenário e nos
protocolos de biossegurança, mas, à princípio, serão privilegiados os projetos artísticos remotos.

Será acordado com a turma um calendário para apresentação das propostas artísticas e diálogo entre todos
a partir de feedbacks, que poderão contar com a participação de convidados.

Haverá uma pasta compartilhada no Google Drive (acesso por meio do link
https://drive.google.com/drive/folders/1cc3L_eYQpvsRFN90hS4ULELaFOYY504Y?usp=sharing) na qual
estarão documentos referentes à disciplina, como este plano de ensino, textos para estudo, links para
trabalhos artísticos de referência, além de pastas individuais para as discentes incluírem os arquivos
referentes aos seus processos de criação. As discentes deverão fazer o upload de suas experimentações
artísticas (em formato de imagens, textos, vídeos etc.), sempre que houver, para esta mesma pasta
compartilhada no Google Drive.

Além disso, conversaremos sobre possibilidades de circulação no semestre seguinte, em evento próprio da
turma de Estágio, ou em eventos do Curso de Dança e/ou do IARTE, ou ainda, em eventos externos à UFU,
deixando previamente acordado o modo pelo qual se dará tal circulação.

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS

Data completa

(Data e horário)

Tipo

(Teórica ou
prática)

Atividade

(Descrição detalhada)

Materiais
necessários

Plataforma de
TDIC

02/03/2021

9:50 - 11:30

Teórica Recepção da turma,
apresentação do plano de

ensino, metodologia da
disciplina e avaliação. Feitura

de acordos e ajustes no plano.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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Estabelecimento de calendário
de atividades, incluindo

sessões síncronas de feedback.

para anotações
(físico ou virtual).

05/03/2021

9:50 - 11:30 Prática

Início do mapeamento da
trajetória dos projetos iniciados

em 2019. Mapeamento de
novos desejos e ideias para
adaptação dos projetos ao

formato virtual/remoto.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

09/03/2021

9:50 - 11:30 Prática

Mapeamento de possíveis
aproximações entre projetos e

discentes; estudo da
possibilidade de

desenvolvimento conjunto de
projetos. Mapeamento de

possíveis colaboradores para
realização dos projetos em

modo remoto.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

12/03/2021

9:50 - 11:30

Prática Mapeamento de formatos
remotos/virtuais possíveis ao

universo da dança, suas
potencialidades e limitações.
Em que formatos as discentes

gostariam de criar?

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

16/03/2021

9:50 - 11:30 Teórica

Orientação para
estabelecimento de novas

estratégias de criação +
orientação sobre produções
audiovisuais com o técnico

Alexis F.S.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

19/03/2021

9:50 - 11:30 Prática

Orientação para
estabelecimento de novas

estratégias de criação +
possível orientação sobre

produções audiovisuais com o
técnico Alexis F.S.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

23/03/2021 Prática Orientação para
estabelecimento de novas

Computador,
tablet ou celular

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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9:50 - 11:30 estratégias de criação +
possível orientação sobre

produções audiovisuais com o
técnico Alexis F.S.

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

26/03/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para
estabelecimento de novas

estratégias de criação +
orientação sobre produções
audiovisuais com os técnicos

Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

30/03/2021

9:50 - 11:30

Teórica Orientação para
estabelecimento de novas

estratégias de criação +
orientação sobre produções
audiovisuais com os técnicos

Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

06/04/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação a partir de
experimentações artísticas

inseridas pelas discentes nas
pastas individuais do Google

Drive + orientação sobre
produções audiovisuais com os

técnicos Alexis F.S e Lúcio
Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

09/04/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação a partir de
experimentações artísticas

inseridas pelas discentes nas
pastas individuais do Google

Drive + orientação sobre
produções audiovisuais com os

técnicos Alexis F.S e Lúcio
Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

13/04/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação a partir de
experimentações artísticas

inseridas pelas discentes nas
pastas individuais do Google

Drive + orientação sobre
produções audiovisuais com os

técnicos Alexis F.S e Lúcio
Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

16/04/2021 Teórica Orientação a partir de
experimentações artísticas

Computador,
tablet ou celular

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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9:50 - 11:30 inseridas pelas discentes nas
pastas individuais do Google

Drive + orientação sobre
produções audiovisuais com os

técnicos Alexis F.S e Lúcio
Pereira.

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

20/04/2021

9:50 - 11:30

Prática Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback I

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

23/04/2021

9:50 - 11:30

Prática Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback I

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

27/04/2021

9:50 - 11:30

Prática Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback I

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

30/04/2021

9:50 - 11:30

Teórica Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback I

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

04/05/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir
do Feedback I + orientação

sobre produções audiovisuais
com os técnicos Alexis F.S e

Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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07/05/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir
do Feedback I + orientação

sobre produções audiovisuais
com os técnicos Alexis F.S e

Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

11/05/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir
do Feedback I + orientação

sobre produções audiovisuais
com os técnicos Alexis F.S e

Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

14/05/2021

9:50 - 11:30

Teórica Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir
do Feedback I + orientação

sobre produções audiovisuais
com os técnicos Alexis F.S e

Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

18/05/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir
do Feedback I + orientação

sobre produções audiovisuais
com os técnicos Alexis F.S e

Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

21/05/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir
do Feedback I + orientação

sobre produções audiovisuais
com os técnicos Alexis F.S e

Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

25/05/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir
do Feedback I + orientação

sobre produções audiovisuais
com os técnicos Alexis F.S e

Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

28/05/2021

9:50 - 11:30

Teórica Orientação para
restabelecimento de novas

estratégias de criação a partir

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão

ZOOM ou
GOOGLE MEET

7 de 16

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

do Feedback I + orientação
sobre produções audiovisuais

com os técnicos Alexis F.S e
Lúcio Pereira.

de internet e
câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

01/06/2021

9:50 - 11:30

Prática Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback II

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

08/06/2021

9:50 - 11:30

Prática Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback II

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

11/06/2021

9:50 - 11:30

Prática Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback II

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

15/06/2021

9:50 - 11:30

Teórica Apresentação dos processos
para a turma e convidado(s).

Feedback II

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

18/06/2021

9:50 - 11:30

Prática Compartilhamento de
autoavaliação dos discentes (a
partir de roteiro estabelecido
no item avaliação deste plano

de ensino), avaliação do
semestre como um todo,

atribuição de notas e
encerramento da disciplina.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

6.2 – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS
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Data e carga
horária

Atividade Tipo

(Teórica ou
prática)

Endereço web dos
arquivos

02/03/2021

8h - 9:40

Leitura do Plano de Ensino e contato
com referências já disponíveis na
pasta.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

05/03/2021

8h - 9:40

Refletir (por escrito ou não) sobre as
perguntas: O que ficou do projeto
inicial? Houve continuidade,
individualmente, ao
desenvolvimento da proposta? O
que já se transformou? Há novas
ideias para o projeto artístico? Estas
novas ideias foram implementadas
durante a pandemia? Quais são os
impasses e dificuldades? Você vê seu
projeto em formato remoto/ virtual?

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

09/03/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

12/03/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

16/03/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

19/03/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

23/03/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing
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26/03/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

30/03/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

06/04/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

09/04/2021

9:50 - 11:30

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

13/04/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

16/04/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

20/04/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentações
(Feedback I).

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

23/04/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentações
(Feedback I).

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

27/04/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentações
(Feedback I).

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing
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30/04/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentações
(Feedback I).

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

04/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

07/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

11/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

14/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

18/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

21/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

25/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

28/05/2021

8h - 9:40

Estudo de referências e/ou upload
de novas referências e/ou
desenvolvimento e upload das
experimentações criativas das
discentes.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing
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01/06/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentações
(Feedback II).

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

04/06/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentações
(Feedback II).

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

08/06/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentações
(Feedback II).

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

11/06/2021

8h - 9:40

Escrita de autoavaliação. Preparação
para apresentações (Feedback II).

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

18/06/2021

8h - 9:40

Upload de autoavaliação nas pastas
individuais (roteiro da autoavaliação
se encontra abaixo)

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L_
eYQpvsRFN90hS4ULELa
FOYY504Y?usp=sharing

.

7. AVALIAÇÃO

Data e horário Pontuação Instruções para avaliação Critérios de avaliação

Ao longo de todo o
semestre

20

Participação

A  discente deverá participar
ativamente das aulas e feedbacks,
além de fazer upload de pelo menos 3
referências relacionadas ao seu
processo e 3 práticas experimentais
relacionadas ao seu processo de
criação ao longo do semestre. As
práticas podem ser em diversos
formatos, escritas, esquemas,
imagens, gifs, vídeos etc.

A primeira prática deverá estar
disponível na pasta até o fim de
março; a segunda prática até o final
de abril e a terceira até o final de
maio.

A discente alcançará a
nota máxima desta
avaliação ao participar
ativamente (com
perguntas e
colaborações em aula)
da disciplina, ao fazer o
upload de ao menos
três referências
relacionadas ao seu
processo criativo, além
do upload de ao menos
três práticas
experimentais
(respeitados os prazos).
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De 20 a 30/04/2021 20

Feedback I

Cada discente deverá apresentar seu
processo criativo em andamento
através de uma pequena exposição
oral do trabalho (máximo 5 minutos) e
da apresentação da prática artística
em si. O tempo das apresentações
artísticas poderá ter flexibilidade e ser
previamente acordado entre a turma,
de acordo com as necessidades dos
processos e o tempo disponível nas
aulas.

Articulação clara e
objetiva das ideias e
questões do processo
criativo na
apresentação oral.

Resolução prática das
ideias e questões na
articulação dos
materiais escolhidos,
plataformas, meios e
dramaturgia da
experimentação
criativa.

01/06 a 11/06/2021 20 Feedback II

Cada discente deverá apresentar seu
processo criativo em andamento
através de uma pequena exposição
oral do trabalho (máximo 5 minutos) e
da apresentação da prática artística
em si. O tempo das apresentações
artísticas poderá ter flexibilidade e ser
previamente acordado entre a turma,
de acordo com as necessidades dos
processos e o tempo disponível nas
aulas.

Articulação clara e
objetiva das ideias e
questões do processo
criativo na
apresentação oral.

Resolução prática das
ideias e questões na
articulação dos
materiais escolhidos,
plataformas, meios e
dramaturgia da
experimentação
criativa, na relação com
os feedbacks recebidos
anteriormente na
disciplina.

18/06/2021 40 Autoavaliação

Cada discente deverá redigir uma
autoavaliação simples a partir das
seguintes perguntas:

1) O que você pretendia alcançar
em sua criação artística na
disciplina?

2) Quais dificuldades você
encontrou em seu processo?

3) Como você conseguiu lidar
com as dificuldades do
processo?

4) O que você sentiu que te
ajudou mais em seu processo
criativo?

5) Do que você sentiu falta?

A autoavaliação servirá
para guiar melhor o
percurso artístico no
semestre seguinte e as
estratégias utilizadas na
disciplina. A nota que a
discente se der, será a
nota contabilizada.
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6) Você vê seu trabalho
suficientemente amadurecido
para circular em festivais, por
exemplo?

7) Como você avalia seu próprio
engajamento no processo?
Escreva um pouco sobre isso e
se atribua uma nota de 0 a 40.

7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes

A assiduidade nas atividades síncronas será averiguada pela presença das discentes em aula. A discente que
eventualmente tiver problemas de conexão receberá presença. As atividades síncronas equivalem a 50%
das presenças.

As atividades assíncronas equivalem aos 50% restantes das presenças, e a assiduidade será verificada por
meio do upload das três referências e das três práticas (conforme primeiro item do tópico 7. Avaliação deste
plano de ensino). Deste modo, a discente que deixar de realizar um dos uploads, por exemplo, terá 8
horas-aulas em faltas na disciplina. Ou seja, a discente que deixar de fazer 4 uploads estará
automaticamente reprovada por faltas.

7.2 - Especificação das formas eletrônicas para o envio das atividades avaliativas pelos discentes ou
outras produções

Dentro da pasta compartilhada no Google Drive com a turma haverá pastas individuais com os nomes das
discentes matriculadas na disciplina. A discente deverá abrir sua respectiva pasta e arrastar os arquivos de
suas referências e práticas experimentais autorais, fazendo o upload dos arquivos. A autoavaliação deverá,
igualmente, ser colocada nas pastas individuais disponíveis no Google Drive. Dúvidas poderão ser retiradas
em aula, por email ou, ainda, pelo grupo de whatsapp da turma.

Link da pasta no Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1cc3L_eYQpvsRFN90hS4ULELaFOYY504Y?usp=sharing
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Revistas eletrônicas e websites de dança:

REVISTA DANÇA (PPGDANÇA – UFBA)

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistadanca

REVISTA REPERTÓRIO – DOSSIÊ DANÇA E SOMÁTICA
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https://www.seer.ufrgs.br/presenca/issue/archive
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http://www.ubu.com/dance/
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