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

INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO 

 

PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE 

CÓDIGO: GTE-040 PERÍODO/SÉRIE: 4º. período TURMA:  N 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

30 

PRÁTICA: 

90 

TOTAL: 

120 
OBRIGATÓRIA: (X) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): Rosimeire Gonçalves dos Santos ANO/SEMESTRE: 

2019/1 

 

OBSERVAÇÕES: 

Horário de atendimento: quarta-feira, das 17h50 às 18h50, na Sala da Coordenação. 

 

2. EMENTA 

A disciplina Prática de Ensino está fundamentada na necessária visão dialética entre teoria e 

prática, no desenvolvimento gradativo da capacidade crítico reflexiva e em um conjunto de 

práticas pedagógicas-cênicas necessárias para o exercício do docente artista em diferentes 

espaços escola formal, ação cultural, ou outras comunidades. A prática de ensino compreende 

não só a execução individual de um plano de trabalho, mas também o planejamento e avaliação 

constante e periódica do processo por meio da interação dos estagiários e do professor que 

supervisiona a turma. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

As atividades oferecidas para a comunidade em nossas oficinas de Teatro estão previstas no 

Plano Pedagógico do Curso de Teatro, em consonância com as normas institucionais de estágio, 

tanto as do MEC quanto as normativas da UFU. As Normas Complementares de Estágio do Curso 

de Teatro preveem a realização de estágios supervisionados em projetos de teatro para a 

comunidade, acompanhados por docentes do Curso de Teatro que acumularão as funções de 

orientação e supervisão das atividades discentes (Cap. VI, Art. 11, § 3º). 
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4. OBJETIVOS 

GERAIS:  

Elaborar e desenvolver projetos didáticos educacionais na comunidade dentro ou fora da 

Universidade, que atendam a públicos diferenciados como: terceira idade, adolescentes, crianças, 

adultos, alunos de outros cursos da universidade e funcionários e/ou instituições nas quais a 

atividade teatral pode ser desenvolvida fora do contexto da educação formal como por exemplo 

clubes, igrejas, museus, centros culturais entre outros. 

 

ESPECÍFICOS:  

1. Compartilhar saberes desenvolvidos no decorrer do Curso de Licenciatura em Teatro 

2. Experimentar a prática teatral em condições diferentes do ambiente escolar 

3. Aprimorar habilidades de condução de coletivos em exercícios de prática teatral 

4. Criar em sua turma de inscritos/as uma comunidade de aprendizagem fundamentada no 

respeito mútuo e no acolhimento das diferenças. 

5. Pensar o impacto ambiental de nossas ações em sala de aula das oficinas e também nas 

práticas teatrais desenvolvidas. 

 

 

5. PROGRAMA 

Conteúdo Programático 

Teórico: - Tópicos de fundamentação teórica sobre a educação teatral 

- O ensino de arte cênicas na comunidade, entendida aqui como grupos organizados e/ou 

instituições nos quais a atividade teatral pode ser desenvolvida, 

- O ensino de artes cênicas em diversos espaços educacionais existentes na sociedade fora 

do contexto da educação formal. 

Prático pedagógicos: - Tópicos de fundamentação prática da prática teatral. 

- Características e atividades específicas das artes cênicas na comunidade. 

 

 

6. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será pautada pela construção de uma comunidade de aprendizagem 

consciente do impacto de cada indivíduo na coletividade. Buscaremos desenvolver o trabalho 
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artístico/pedagógico com a inclusão da consciência do estar no mundo, de cada uma de nossas 

ações gerar e receber impacto do ambiente que nos cerca.  

A turma será dividida preferencialmente em duplas para a oferta de oficinas à comunidade 

exerna formada por crianças, adolescentes, estudantes da Escola Estadual de Uberlândia 

(Museu), onde uma parte da turma participa do Programa Residência Pedagógica, adultos e 

idosos. Os locais onde acontecerão oficinas serão as salas de aula prática dos blocos 3M e 5U, a 

Oficina Cultural de Uberlândia, a Unidade do SESC, em Uberlândia e o9 MUnA - Museu 

Universitário de Arte, da UFU. 

Para os encontros semanais, às quartas-feiras, serão orientados o compartilhamento da 

proposta inicial da oficina de cada estudante ou dupla; o compartilhamento do planejamento geral 

da oficina e a aplicação de um recorte da oficina de cada estudante ou dupla de estudantes para a 

turma, seguidos de debate. Os planos de aula individuais poderão ser orientados sob demanda, 

nos encontros individuais antes ou depois da observação de cada uma das oficinas. 

Até uma semana antes da aplicação da sua atividade para a turma, cada dupla deverá 

apresentar a fundamentação teórico-prática de sua oficina e sugerir um material para leitura. A 

participação da turma no debate sobre a atividade, articulando ideias do texto lido, será parte da 

avaliação deste componente curricular. 

Conforme acordado com os estudantes, o formato da apresentação deste recorte poderá ser: 

a. Cada estudante (ou dupla) propõe uma prática selecionada ou conduz uma 

reflexão relacionada com sua proposta de oficina e com o texto apresentado 

previamente para leitura. 

b. Um/a estudante visita a oficina de um/a colega para observar e interagir de maneira 

combinada com quem ministra a oficina. A pessoa que visitou a oficina será a 

articuladora do debate no encontro das turmas de Estágio Supervisionado IV. 

Neste caso, o texto para leitura prévia da turma deverá ser proposto por 

ministrante(s) da oificina visitada. 

 

As aulas das oficinas para a comunidade deverão ter carga horária mínima de três horas 

semanais e serão acompanhadas pela professora em sessões de orientação e avaliação, bem 

como em visitas de supervisão previamente agendadas com as duplas de trabalho. Para efeito da 

contagem da carga horária do componente curricular Estágio Supervisionado IV, as atividades 

desenvolvidas nas oficinas são equivalentes ao sábado de manhã. Dois encontros serão 

acontecerão aos sábados, com as seguintes atividades: 

 

- 30/03. Inscrições para as oficinas de teatro para a comunidade na UFU - COMUFU 
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- 29/06. Compartilhamento de processos e seus possíveis resultados, no Encontrão. 

 

No final do semestre, será realizada a abertura dos processos artístico-pedagógicos para 

mostra à comunidade de mães, pais e demais responsáveis pelas crianças e de convidados dos 

jovens e adultos, no Encontrão. 

 

 

Cronograma de trabalho: 

 

Março 

13/03 – Semana de Abertura do Curso de Teatro. 

20/3 - Início das aulas divisão da turma por oficinas e preparação das inscrições. Preparação do 

release das oficinas. Preparação do projeto e planejamento dos compartilhamentos para a turma. 

 

27/03 – Ato teatral: cortejo da atual sede da ATU, no Mercado Municipal até a Oficina Cultural de 

Uberlândia. Ajustes das inscrições. 

 

30 – sábado, inscrições para as oficinas do COMUFU 

 

Abril 

03 – Conversa sobre as oficinas já iniciadas. Organização do trabalho das oficinas que ainda irão 

ter início: auxílio nas inscrições, troca de lista de esperas e outras formas de apoio. 

10 – Compartilhamento dos planejamentos. Conceitos de comunidade a partir da leitura do artigo 

de Marcia Pompeu “Teatro e Comunidade”. 

17 – Compartilhamento dos planejamentos. 

24 – Compartilhamento dos planejamentos. Compartilhamento da observação de oficinas. Debate 

sobre o compartilhamento com reflexão sobre o texto indicado por ministrantes das oficinas. 

 

Maio 

08, 15, 22 e 29 - Compartilhamento da observação de oficinas. Debate sobre o compartilhamento 

com reflexão sobre o texto indicado por ministrantes das oficinas. 

 

Junho 
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05 – Compartilhamento da observação de oficinas. Debate sobre o compartilhamento com 

reflexão sobre o texto indicado por ministrantes das oficinas. Retorno geral das observações da 

professora sobre a condução das oficinas. 

 

12 a 26 - Retornos sobre as oficinas. Orientação dos relatórios finais e produção  do Encontrão. 

 

29 - Compartilhamento dos processos desenvolvidos nas oficinas e, se for o acordo feito entre 

ministrantes e participantes das oficinas, dos resultados em forma de jogos, experimentos, 

relatos, cenas, etc., no Encontrão. Será considerado como antecipação do encontro do dia 

13/07/2019. 

 

Julho 

03 – Participação nas atividades da semana de Encerramento do Curso de Teatro. Entrega de 

relatórios na Secretaria do Curso, no escaninho da professora ou por e-mail até o dia 06/07.   

 

7. AVALIAÇÃO 

Atividade 1: Participação ativa nas discussões em sala de aula. 

Critérios de avaliação: Assiduidade; atenção nos momentos de explanação da professora ou dos 

colegas, contribuição ao debate de ideias e propostas de trabalho coletivo. 

Pontuação atribuída: 20 pontos. 

 

Atividade 2: Condução de atividades práticas ou de reflexões sobre as oficinas observadas 

Critérios de avaliação: Disponibilidade e generosidade no olhar para o trabalho dos colegas; 

capacidade de crítica construtiva; abertura para o debate de sua própria prática, com a intenção 

de aproveitar contribuições dos colegas e da professora. 

Pontuação atribuída: 20 pontos 

 

Atividade 3: Planejamento e execução da oficina de teatro para a comunidade:  

Critérios de avaliação:  

3.1. Apresentação do release da oficina para divulgação, com as primeiras ideias 

fundamentadas e registradas em sala de aula: capacidade de organização das ideias;  
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3.2. Apresentação do projeto (ou plano) da oficina: organização das ideias; abertura para a 

discussão e capacidade de criticar e/ou incorporar sugestões recebidas;  

3.3. Desenvolvimento da oficina: assiduidade; seriedade na condução da turma; capacidade de 

criar e aplicar regras que favoreçam a dinâmica do trabalho coletivo, na oficina; prontidão para 

a pesquisa conceitual e metodológica sobre o tema da oficina; busca de orientação, quando 

necessário; abertura para experimentar as propostas orientadas, quando e se a situação se 

apresentar; desenvolvimento gradual da capacidade de condução de uma turma de teatro para 

a comunidade. 

Pontuação atribuída: 40 pontos 

 

Atividade  4: Entrega de relatório final. 

Critérios de avaliação: Clareza dos conceitos utilizados na sua prática de ensino; criticidade na 

abordagem metodológica; profundidade da reflexão sobre a própria condução do processo 

artístico/pedagógico da turma de teatro para a comunidade, que poderá ser objetiva e 

aprofundada ou poderá adotar uma forma poética mais livre, porém sempre buscando estabelecer 

vínculos legíveis com os aspectos práticos, teóricos e metodológicos da abordagem de estudos 

em teatro selecionada para a oficina proposta. 

Pontuação atribuída: 20 pontos 

 

8. BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COUTINHO, Marina Henriques. A Favela como Palco e Personagem. RJ: DP/FAPERJ, 2012.  
NOGUEIRA, Márcia Pompeo. Teatro com Meninos e Meninas de Rua: nos caminhos do grupo 
Ventoforte. SP: Editora Perspectiva, 2008. 

NOGUEIRA, Márcia Pompeo. “Teatro e Comunidade”. In: Cartografias do Teatro, EDUFU 173-183 
MENEGAZ, Wellington. Teatro com adolescentes: dentro e fora da escola. 1 ed. Curitiba: Editora 
Prismas, 2016. 165p. 
VIGANÓ, Suzana Schimitdt. As Regras do Jogo: a ação sociocultural em teatro e o ideal 
democrático. RJ: Editora HUCITEC/Mandacaru, 2006.  

 
Complementar 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas: Máscaras, Bonecos, Objetos. São Paulo. Ed. 
Universidade de São Paulo. 2011 

BARBOSA, Ana Mae e CUNHA, Fernanda P (Orgs.) Abordagem triangular no ensino das artes e culturas 
visuais. São Paulo: Cortez, 2010. 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
 

 

7 de 8 
 

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, n
o
 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG 

BOAL, Augusto. Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas 

                         . 200 exercícios e jogos para o ator e o não-ator 

Bogart, Anne. O livro dos viewpoints: um guyia prático para viewpoints e composição. São Paulo: 
Perspectiva, 2017. 

BOSI, Ecléia. Memória e sociedade: histórias de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994 

CABRAL, Beatriz. Drama como método de ensino. São Paulo, Hucitec, 2006.  

CAFÉ, Ângela Barcellos. Dos contadores de histórias e das histórias dos contadores. Goiânia: Editora UFG, 
2005. 

CALVINO, Italo. Fábulas Italianas. São Paulo: Companhia das letras, 1992.  

DESGRANGES, Flavio. Pedagogia do Espectador. São Paulo, Hucitec, 2003. 

FREIRE, Madalena. A paixão de conhecer o mundo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  

JANUZELLI, Antonio. A aprendizagem do ator. São Paulo: Ática, 2006. 

KALLO, Éva e BALOG, Györgi. As origens do brincar livre. São Paulo: Omnisciência, 2017. 

KORCZAK, Janusz. Quando eu voltar a ser criança. Círculo do livro S.A. São Paulo, 1981.  

KOUDELA, Ingrid. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 1984. 

LECOQ, Iacques. O corpo poético: uma pedagogia da criação teatral. São Paulo:    Editora Senac São 
Paulo: Edições SESC SP, 2010.   

MACHADO, Marina Marcondes. Merleau-Ponty & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.   

MACHADO, Marina Marcondes. A criança é performer. In: Educação e Realidade. Vol. 35, n 10, 2010.  

VIANNA, Tiche.  Para além da commedia dell'arte - a máscara e sua pedagogia / Beatriz Maria Vianna 
Rosa. – Campinas, SP : [s.n.], 2017. 

VENANCIO, Beatriz P. Breve Dramaturgia da memória: oficina de teatro com idosos. Estud. interdiscip. 
envelhec., Porto Alegre, v. 13, n. 2, p. 291-300, 2008 

RODARI, Gianni. A gramática da fantasia. São Paulo: Summus, 2003.  

SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais na sala de aula. São Paulo: Perspectiva, 2007.  

Spolin, Viuola. Improvisação para o Teatro. São Paulo, Perspectiva, 1963. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. APROVAÇÃO 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______ 
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Coordenação do Curso de Graduação em: 
_______________________________________________ 


