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Elaboração do projeto de TCC dentro do campo das Artes Cênicas, sob a orientação de um professor 

do curso ou de um professor de outra área, com pesquisa relacionada ao tema do aluno. Definição do 

campo teórico e metodológico a ser acionado na pesquisa. Apresentação da estrutura do projeto em 

seminário de compartilhamento entre estudantes do mesmo período, em diálogo com seu orientador 

e professores convidados. O componente poderá ser conduzido no sistema tutorial (pelo/a 

orientador/a), como disciplina ou no contexto dos grupos de pesquisa. 

 

 

 

A disciplina está em consonância com os objetivos gerais que norteiam o PPP do Curso de Teatro- 

UFU, que objetiva preparar pesquisadores para carreira docente com capacidade de relacionar a 

prática com a teoria, a arte com a educação na busca do enriquecimento pessoal do estudante 

fundado na sensibilidade, no conhecimento e capacidade de reflexão sobre as questões estéticas 

do teatro e de seu papel social. Para tanto, nesta disciplina buscaremos abordar as distintas etapas 

da pesquisa teórica e teórico-prática que subsidiarão a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO  

 

 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

JUSTIFICATIVA 



 

Conhecer a diversidade da pesquisa em artes cênicas no país e debater sobre a importância da 

investigação na área; 

Conhecer as principais linhas de pesquisa em artes cênicas existentes no Brasil, assim como algumas 

possibilidades de metodologias de pesquisa na área; 

Elaborar projeto de pesquisa em artes cênicas em caráter teórico ou teórico-prático, sob orientação 

de docente com pesquisa na área. 

 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

Atividades síncronas:  

- aulas expositivas sobre metodologia da pesquisa; 

- discussões orientadas; 

- encontros de orientação. 

 

Atividades assíncronas:  

- leitura de textos teóricos e teatrais, digitalizados;  

- assistir a vídeos: documentários, espetáculos e lives disponíveis, compatíveis com a temática, 

indicados pela docente;  

- chat  de dúvidas;  

- produção de textos: relatórios, questionários, resenhas e reflexões sobre assuntos estudados; 

 

Plataformas a serem utilizadas regularmente: 

-Microsoft Teams; 

- e-mail; 

-Whatsapp; 

- Youtube; 

 

Plataformas a serem usadas em caso de dificuldades técnicas com as regulares: 

- Zoom; 

- Google Meet; 

- Google Classroom. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 

PROGRAMA 

 

METODOLOGIA 

 

AVALIAÇÃO 



 

 Presença (50 pontos): Será registrada pela participação nas atividades síncronas; 
 Produção escrita (20 pontos): textos referentes às discussões e leituras indicadas;  
 Projeto de pesquisa (30 pontos): texto consolidado do projeto de pesquisa a ser 

desenvolvido em Pesquisa II e III. 
 Total: 100 pontos 
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