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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSOS DE TEATRO    

  Em conformidade com a Resolução Nº 30/2011, do Conselho de Graduação. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: PESQUISA I 

CÓDIGO:   PERÍODO/SÉRIE: 7º Período TURMA: Eduardo De Paula 

CH TEÓRICA:  

30 

CH PRÁTICA: 

30 

CH TOTAL: 

60 
OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (    ) 

PROFESSOR: José Eduardo De Paula 
ANO/SEMESTRE: 2020.1 

 

 

PLANO DE ENSINO  
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OBSERVAÇÕES: 

• Plano de ensino elaborado de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 25/2020, do Conselho de Graduação; 

• Componente curricular ofertado em formato remoto, devido a suspensão das atividades 

presenciais em decorrência da pandemia de COVID19; 

• O email institucional (@ufu.br) é imprescindível para cadastro e acesso à sala de aula virtual na 

plataforma Microsoft Teams. 

 

Dias e horários:  

• AULAS SÍNCRONAS: (ORIENTAÇÕES): quartas-feiras, entre 14h – 17:00; 
 
A PARTICIPAÇÃO NAS AULAS SÍNCRONAS DEVERÁ ACONTECER, PREFERENCIALMENTE, 
COM A ‘CÂMERA ABERTA’. 

 

• Plataformas de TI e Softwares que serão utilizados: 

• AULAS SÍNCRONAS e ASSÍNCRONAS:  

• Plataformas para educação e webconferências: (I) Microsoft Teams: (hiperlink): 

Orientações: (url curta: encurtador.com.br/hlpQT); e  

 

• ATIVIDADES:  

• As atividades deverão ser realizadas nos períodos definidos no “cronograma de 

atividades”, via plataforma Microsoft Teams - Orientações: (url curta: 

https://cutt.ly/dgxIbNH);  

* Encontra-se facilmente na internet tutoriais com orientações sobre como acessar 

o ‘Microsoft Teams’. Havendo dúvidas, pesquise tutoriais existentes usando as 

seguintes frases: “como utilizar o Microsoft Teams para alunos”; 

 

• OneDrive: pasta online com materiais compartilhados: Material teórico disponível no blog: 

Eduardo de Paula (http://duedudepaula.blogspot.com.br/); Item: Arquivos e Docs 

 

• Atendimento ao aluno: agendar no final dos encontros síncronos ou por e-mail: 

eduardodepaula@ufu.br. O atendimento acontecerá na plataforma: Microsoft Teams: - 

Orientações: (url curta: https://cutt.ly/dgxIbNH).  

 

 

 
Elaboração do projeto de TCC dentro do campo das artes cênicas, sob a orientação de um professor 
do curso ou 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. 
 

 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

 

JUSTIFICATIVA 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1150eecd97de4513a2cc38ef8a42ef8f%40thread.tacv2/conversations?groupId=969f3f63-df1a-4cc8-abef-55374cba50b7&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1150eecd97de4513a2cc38ef8a42ef8f%40thread.tacv2/conversations?groupId=969f3f63-df1a-4cc8-abef-55374cba50b7&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
http://duedudepaula.blogspot.com.br/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE9KPi4mBmMGI6U&id=778B522D8474B6B9%213240&cid=778B522D8474B6B9
mailto:eduardodepaula@ufu.brv
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1150eecd97de4513a2cc38ef8a42ef8f%40thread.tacv2/conversations?groupId=969f3f63-df1a-4cc8-abef-55374cba50b7&tenantId=cd5e6d23-cb99-4189-88ab-1a9021a0c451
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O Componente curricular 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. 

 

 

• 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 de caráter teórico e/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. 
 

 

 

❖ Informações de acordo com a Resolução nº 7/2020 do Conselho de Graduação: 

 

A) Atividades síncronas: 30 horas/aulas; 

    Horários das atividades síncronas: quartas-feiras, das 14h às 17:00; 

    Plataformas de T.I./softwares utilizados: detalhados nas observações iniciais. 

 

B) Atividades assíncronas: 30 horas/aulas; 

     Plataforma de T.I. /softwares que serão utilizados: detalhados nas observações iniciais. 

     Endereço web de localização dos arquivos: detalhados nas observações iniciais. 

 

C) Demais atividades letivas: as atividades letivas estão plenamente contempladas nas 

atividades síncronas e assíncronas planejadas; 

 

D) Carga-horária prática: contemplada nas atividades síncronas e assíncronas; 

   Recursos utilizados: plataformas de T.I. e softwares detalhados nas observações iniciais; 

 

PROGRAMA 

 

METODOLOGIA 

 

OBJETIVOS 
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E) Os distintos Materiais de Apoio estão disponíveis para os discentes na pasta online 

compartilhada do OneDrive (endereço web detalhado nas observações inciais). 

 
As atividades serão norteadas por leituras relacionadas diretamente ao objeto investigado, bem 
como por reflexões críticas que funcionarão para orientar as ações necessárias para o 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
 
CRONOGRAMA DE TRABALHO 
 
2020.1 
Março: 03,10, 17, 24, 31 
Abril: 07, 14, 21, 28 
Maio: 05, 12, 19, 26 
Junho: 02, 09, 16 
 
Atividades Gerais 
 
Estudos teóricos: 
 

• Pesquisa, estudo e recorte de materiais; 

• Leituras, fichamentos e reflexões a partir bibliografia referente ao campo de estudo 
escolhido; 

 
Trabalhos práticos: 
 

• Encontros virtuais com o orientador; 

• Produção textual; 

• Desenvolvimento e definição da estrutura do TCC: sumário, sumário comentado, itens 
desenvolvidos e/ou finalizados; 

• Apresentação da pesquisa em Seminário de Pesquisa em Andamento como possibilidade de 
compartilhamento e afinação da escuta entre pares. 

 

 

 

Informações de acordo com a Resolução nº 7/2020 do Conselho de Graduação: 

A) Datas e horários da avaliação: de acordo com as datas das atividades (leituras, fichamentos e 

reflexões, produção textuais, participação nas atividades de orientação); 

B) Critérios para a realização e correção das avaliações: produção textual e apropriação do campo 

teórico-prático abordado; escrita de projeto, sumário comentado e desenvolvimento de partes 

específicas do TCC (a serem definidas ao longo dos estudos); 

C) Validação da assiduidade dos discentes: presença nas aulas síncronas e realização das atividades 

previstas; 

D) Especificação das formas de envio das avaliações pelos discentes, por meio eletrônico: 

descritas nas observações. 

 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação é um dos componentes do trabalho pedagógico que visa ao diagnóstico do processo de 
aprendizagem de cada aluno e do grupo como um todo. O processo de avaliação será realizado ao 
longo do semestre a partir das discussões teóricas e da produção textual do aluno. 
 
Critérios de avaliação: 

I. Avaliação e Autoavaliação realizadas em conjunto com o orientador; 
II. Apresentação da pesquisa em Seminário de Pesquisa em Andamento; 

III. Organização do projeto de pesquisa: título e subtítulo provisórios, sumário prévio 
comentado e referências bibliográficas; 

IV. Organização de fichamentos reflexivos correlacionando as leituras com o objeto de pesquisa 
pretendido; 

V. Atitude proativa orientada pelas noções de ‘autonomia’ e ‘autoditatismo guiado’; 
 

§ Participar dos encontros de orientação; apresentar as atividades predefinidas (fichamentos 
reflexivos, estrutura do TCC, seminário de pesquisa em andamento): 100 pontos 
 

IMPORTANTE: 
* De acordo com REGIMENTO GERAL DA UFU: (p.26), Subseção V: “Da verificação do rendimento 
escolar”:  
“§ 4°. Será considerado aprovado o aluno que frequentar pelo menos 75% (setenta e cinco por 
cento) das atividades obrigatórias da disciplina e totalizar pelo menos sessenta pontos na soma 
de suas avaliações.”  
 

 

 

 
Básica 
DE MARINIS, Marco. Pesquisa, Experimentação e Criação em Teatro no Século XX; in ARJ Art 

Research Journal / Revista de Pesquisa em Arte; (ISSN: 2357-9978); ABRACE, ANPAP E 
AMPPON; Vol. 1/2; p.21-38; Jul./Dez. 2014. 

FERNANDES, Silvia. Experiências de performatividade na cena brasileira contemporânea; in ARJ 
Art Research Journal / Revista de Pesquisa em Arte; (ISSN: 2357-9978); ABRACE, ANPAP E 
AMPPON; Vol. 1/1; p.121-132; Jul./Dez. 2014. 

FUCHS, Angela Maria Silva; FRANÇA, Maira Nani; PINHEIRO, Maria SaIete de Freitas. Guia para 
normalização de publicações técnico-científicas. Uberlândia: EDUFU, 2013. 

HASEMAN, Brad. Manifesto pela pesquisa performativa; in Resumos do 5º Seminário de Pesquisas 
em Andamento. PPGAC/USP / (Org): Charles Roberto Silva et al – São Paulo: PPGAC-ECA/USP, 
2015. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 

TELLES, Narciso (Org.) Pesquisa em artes cênicas: textos e temas. Rio de Janeiro: E-Papers. 2012. 
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Acessado em 28/08/2017 às 16:46., 

 

BIBLIOGRAFIA 



Atuação/Personagem – Prof. Eduardo De Paula – Curso de Teatro-IARTE/UFU – 2021.1 (Ref. 1º Sem./2020) 
 

COSTA, Luiz Claudio da (Org). Dispositivos de registro na arte contemporânea. Rio de Janeiro: 
ContraCapa, 2009. 

FLORENTINO, Adilson; TELLES. Narciso (Org.). Cartografias do ensino do teatro. Uberlândia: 
EDUFU, 2009. 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Record, 1998. Disponível em 
https://www.ufjf.br/labesc/files/2012/03/A-Arte-de-Pesquisar-Mirian-Goldenberg.pdf. 
9Acessado em 28/07/2020. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 

RAMOS, Luiz Fernando. Pesquisa performativa: uma tendência a ser bem discutida; in Resumos 
do 5º Seminário de Pesquisas em Andamento. PPGAC/USP / (Org): Charles Roberto Silva et al 
– São Paulo: PPGAC-ECA/USP, 2015. 

RAMOS. Luiz Fernando (Org.). Arte e ciência: um abismo de rosas. São Paulo: ABRACE, 20l2. 
Disponível em <portalabrace.org/impressos/2_arte_e_ciencia_abismo_de_rosas.pdf>. 
Acessado em 28/08/2017 às 16:40. 

 
 

 

Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de 

Em ___/____/______ 

_____________________________________ 

Coordenador do curso 

 

 

APROVAÇÃO 

https://www.ufjf.br/labesc/files/2012/03/A-Arte-de-Pesquisar-Mirian-Goldenberg.pdf

