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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. 

 
 

 

 

O Componente Curricular é parte do ciclo obrigatório do currículo de graduação em Teatro, tanto para o 

bacharelado quanto para a licenciatura. Constitui-se em etapa fundamental da proposta formativa de ambos 

os cursos, uma vez que apresenta os fundamentos do trabalho em pesquisa acadêmica (e em artes), e visa a 

definição do objeto e dos meios para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Este componente curricular oportuniza ao estudante a compreensão e prática dos elementos conceituais e 

técnicos do trabalho de pesquisa, discutindo também as suas características aplicadas ao campo das artes, seus 

objetivos e metodologias específicas. Trata-se de um momento importante para o estudante que pretende 

dedicar-se a etapas posteriores da formação acadêmica, mas traz elementos de sistematização de 

conhecimento valiosas para as mais variadas atividades. 

 

A reformulação do Projeto de Curso realizada em 2018 preconiza o envolvimento do estudante com a 

atividade de pesquisa em Teatro, estimulando que a etapa de elaboração do TCC possa se dar diretamente 

junto ao orientador, e estimulado por sua participação em grupos de estudos e pesquisa a ele relacionados. 

 

A oferta deste Componente Curricular encontra-se adequada aos entendimentos sobre AARE expressas nos 

itens I e IV do Art,4º da Resolução CONGRAD 7/2020, uma vez que se configura como Componente 

Curricular de oferta admitida pela Coordenação do Curso de Teatro, e por sua relação direta com o Trabalho 

de Conclusão de Curso, e por colaborar com diversos dos objetivos expressos no Art. 2º da mesma resolução. 

 

 

PLANO DE ENSINO  

 

 

 

2. EMENTA DA DISCIPLINA 

 

3. JUSTIFICATIVA 



 

 

 

 

• Conhecer fundamentos conceituais e técnicos relativos à atividade da pesquisa acadêmica; 

• 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; 

• Praticar técnicas de elaboração do projeto de pesquisa de modo a delinear e esclarecer as etapas a 

serem cumpridas ao longo do arco das disciplinas de Pesquisa; 

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

de docente com pesquisa na área. 
 

 

 

 

• Apresentação e discussão sobre fundamentos conceituais e técnicos da pesquisa acadêmica; 

• 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 e escrita do projeto do TCC; 
 

 

 

 

 

Dias e horários de atividades síncronas: (14 horas/aula) 3as feiras, de 14:00 a 15:50 

Atividades Assíncronas: (16 horas/aula). Caracterização e prazo de realização descrito na Tabela de 

Atividades; 

Demais atividades letivas: Material complementar em texto e AV disponibilizado em AVA. 

 

A disciplina será oferecida em formato remoto, em conformidade com o Artigo 2º da Resolução CONGRAD 

25/2020, podendo ser avaliada a possibilidade de migração para o formato híbrido, de acordo com orientações 

futuras de instâncias superiores motivadas por alterações nas condições sanitárias. 

 

Alterna atividades síncronas e assíncronas em uma relação de 50% para cada uma, organizando também o 

trabalho em termos de disponibilização de uma base de dados a ser postada em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) para livre consulta de modo a estimular processos de autodidatismo guiado. O trabalho 

com o Componente Curricular dedica parte do primeiro mês de atividades a leituras e discussões sobre a 

Pesquisa Acadêmica, buscando usar o Pré-Projeto de cada estudante como caso exemplar para a verificação 

e exercício dos modos de pesquisar e, para esta etapa do processo, de planejar a pesquisa acadêmicas a partir 

das Artes Cênicas. Assim, propõe-se uma distribuição das atividades na tabela abaixo: 

 
 

SEMANAS ANTERIORES: 

• Abertura da plataforma de SAV; 

• Postagem de Plano de Curso e Planejamentos de aulas; 

• Acordos de datas e horários para encontros síncronos (fixo); 

• Postagem de formulário sobre proposta de pesquisa do estudante (form). 
 

 

6. METODOLOGIA 

 

4. OBJETIVOS 

 

5. PROGRAMA 



Março 

2 SÍNC. Primeiro encontro – Apresentação do plano de Curso 
Discussão sobre as propostas de pesquisa individuais 
Indicações de leitura e vídeos que abordem fundamentos e etapas da pesquisa acadêmica, a 
partir da bibliografia deste Plano de Ensino e do banco de referências disponibilizado em AVA. 
Atividade: escrita do resumo da pesquisa. 

9 ASS. Leitura e material em vídeo recomendado sobre a pesquisa  

16 ASS. Cumprimento de atividade Wiki individual elaborada a partir dos resumos encaminhados. 
– Atividade de avaliação #1 
Solicitação de leitura/vídeos que abordam Tema, Objeto e objetivos de pesquisa, a partir da 
bibliografia deste Plano de Ensino e do banco de referências disponibilizado em AVA. 

23 Postagem de avaliação da tarefa Wiki 
SíNC. Exercício: escrita e crítica de Tema, objeto e objetivos para cada uma das pesquisas 
Solicitar abertura de documento do Pré-projeto em área compartilhada 
Solicitar leitura e material sobre a Pesquisa em Artes, a partir da bibliografia deste Plano de 
Ensino e do banco de referências disponibilizado em AVA. 

30 ASS.: Escrita da etapa de Objetivos (gerais e específicos) do pré projeto – Atividade de 
avaliação #2 

Abril 

6 ASS.: Escrita da etapa de Justificativa do pré projeto – Atividade de avaliação #3 

13 SÍNC. Encontro para discussão de dúvidas sobre as etapas da disciplina e sobre formatação de 
trabalho acadêmico: estrutura e citações (complementado em Material referencial) 

20 ASS. Escrita de Referencial Teórico e Referências – Atividade de avaliação #4 
Solicitação de leitura de material sobre Metodologias 

27 SÍNC. Discussão sobre metodologias de pesquisa (em Artes); exercício presencial sobre a 
proposição metodológica e apresentação do modelo de cronograma. 

Maio 

4 ASS. Escrita de Metodologia e Fontes (Cronograma para Pesquisa 2) - Atividades de avaliação 
#5 e #6 

11 SÍNC. Atendimento às considerações sobre a escrita de Metodologia e Fontes 
Escrita da Introdução 

18 SÍNC. Discussão sobre processo de elaboração dos pré-projetos; 
Plataforma Lattes, eventos e publicações acadêmicas 

25 SEM AULA – Reposição de aula de 6a 

Junho 

1 ASS.: Postagem dos vídeos de apresentação – Atividade de avaliação #7 

8 ASS.: Postagem do projeto de TCC finalizado e do cronograma detalhado para Pesquisa 2 – 
Atividade de avaliação #8 

15 SINC. Devolutiva sobre os pré-projetos de TCC e sobre o vídeo de apresentação das pesquisas.  
Definição de notas finais e planejamentos para Pesquisa 2 

 

TDIC 

A disciplina usará diferentes plataformas em Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, sendo a 

primeira um ambiente de ensino, tal como Moodle, MSs Teams ou Google Classroom. Será dada preferência 

ao MS Teams, mas o ambiente poderá variar entre os outros indicados de acordo com as possibilidades de 

acesso do grupo envolvido na disciplina. Aplicativos de videoconferência como Zoom, Jitsi, MConf, Whereby 

e similares poderão ser usados de acordo com a disponibilidade geral. Essas plataformas serão usadas para 

organizar a progressão dos encontros, realizar e armazenar atividades síncronas, abrigar orientações e recursos 

para atividades assíncronas, disponibilizar recursos para atividades avaliativas, registrar o progresso dos 

estudantes e permitir espaços de discussão em formato fórum. 

 

Para armazenamento de material instrucional e bibliografia também poderão ser usados recursos como o 

Google Drive e o MS OneDrive. Será dada preferência à integração de recursos permitida pelo pacote de 

aplicativos Microsoft, mas essas escolhas poderão variar de acordo com a disponibilidade da equipe envolvida 

na disciplina. 

 



Para acompanhamento das atividades assíncronas serão disponibilizadas ferramentas de interação do tipo 

fórum, dando-se preferência às residentes nos AVAs, e também por meio da elaboração de um documento 

compartilhado no referido ambiente que propicie uma escrita colaborativa do pré-projeto de pesquisa entre o 

estudante e o professor/orientador. 

 

Referências: acesso e caracterização 

O material de referência para a disciplina encontrar-se á armazenado em área restrita aos participantes, 

abrigado pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem a ser escolhido, havendo a possibilidade da criação de um 

espelho da pasta em outro serviço caso haja alguma dificuldade de acesso. A pasta espelho será de acesso 

igualmente restrito aos participantes da disciplina. 

 

Os materiais a serem disponibilizados encontram-se caracterizados como se segue: 

a. Material para leitura – artigo e capítulos de livros; 

b. Manuais de procedimentos; 

c. Vídeos e links de vídeos com tutoriais e material para referência; 

 
 

 

 

 

A avaliação consistirá tanto em etapas processuais quanto de resultado. O acompanhamento das atividades se 

dará por meio do cumprimento de tarefas previamente solicitadas e realizadas com o uso das plataformas 

remotas de aprendizagem, sobretudo Moodle e MSTeams. 

 

O formato de avaliação visa promover um acompanhamento próximo do processo de aprendizado e da 

construção de um projeto de pesquisa que atenda às propostas dos estudantes. 

 

Encontra-se dividida pelas seguintes ferramentas, valores de pontuação e critérios, abaixo relacionados: 

 

Etapas avaliativas: 

 

1. Exercício Wiki sobre o resumo da pesquisa – 10 pontos 

Critérios de avaliação: pontualidade, coerência nas explicações, variedade no uso de recursos, objetividade e 

apuro na elaboração das respostas. 

 

2. Escrita da etapa de Objetivos do Pré-Projeto – 10 pontos 

3. Escrita da etapa de Justificativa do Pré-Projeto – 10 pontos 

4. Escrita da etapa de Referencial teórico e Referências do pré-projeto – 10 pontos 

5. Escrita da etapa de Metodologia e Fontes do Pré-Projeto – 10 pontos 

Critérios de avaliação: pontualidade, compreensão dos conceitos abordados, coerência, objetividade e uso 

do idioma. 

 

6. Escrita do Cronograma de atividades para Pesquisa 2 – 20 pontos 

Critérios de avaliação: pontualidade, compreensão dos conceitos abordados, coerência, e apuro na realização 

da tarefa. 

 

7. Apresentação do vídeo de apresentação da pesquisa OU Participação em Seminário de Pesquisa em 

Andamento – 20 pontos 

Critérios de avaliação: pontualidade, respeito ao tempo estipulado, capacidade de síntese, clareza, 

demonstração de domínio do tema e emprego de recursos. 

 

8. Apresentação da escrita final do Pré Projeto – 20 pontos 

Critérios de avaliação: pontualidade, coerência com as etapas anteriores do processo, reelaboração do 

material a partir das devolutivas, coerência e uso correto do idioma. 

 

 

7. AVALIAÇÃO 



Observação: O cumprimento das etapas avaliativas 7 e 8 são obrigatórias para a concessão de carta aceite 

para Pesquisa 2 por parte do professor. 

 

Pontuação total: 110 pontos 
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