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OBJETIVOS ?r
- Conhecer a diversidade da pesquisa em artes cênicas no pais e debater sobre a importância dainvestigação na área;
- Conhecer as principais linhas de pesquisa em artes cênicas existentes no Brasil, assim como algumaspossibilidades de metodologias de pesquisa na área;
- Elaborar projeto de pesquisa em artes cênicas de caráter teórico e/ou teórico-prático, sob orientação dedocente com pesquisa na área.

[_ EMENTA Tl

Elaboração do projeto de TCC dentro do campo das artes cênicas, sob a orientação de um professor do cursoou professor de outra área com pesquisa relacionada ao tema do aluno. Definição do campo teórico e
compartilhamento entre estudantes do mesmo período, em diálogo com seu orientador e professoresconvidados. O componente poderá ser conduzido no sistema tutorial (pelo/a orientador/a), comodisciplina ou no contexto dos grupos de pesquisa.

J# PROGRAMA lL l

- Levantamento de linhas de pesquisa em Artes Cênicas, em diálogo com os interesses do estudante,orientador e/ou grupo de pesquisa em que a investigação se realiza.
- Metodologias da pesquisa na área: estudos históricos, etnografia e pesquisa de campo, análise literária,laboratório experimental, montagem com memorial analítico, análise iconográfica, entre outras.- Orientação para elaboração do projeto do TCC. '

- Apresentação de seminário para os professores orientadores e convidados.
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