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Continuidade das atividades de pesquisa orientada para desenvolvimento do projeto elaborado em Pesquisa 

1. Apresentação do desenvolvimento da pesquisa em Seminário de compartilhamento entre estudantes do 

mesmo período, em diálogo com seu orientador e professores convidados. 

 
 

 

 

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 

realização da pesquisa cujo projeto foi delineado na etapa anterior (Pesquisa 1). 

 

Além disso, o componente curricular prevê a elaboração de uma apresentação da Pesquisa em um contexto de 

Seminário de Pesquisa em Andamento, o que possibilita ao estudante uma experiência de divulgação e 

compartilhamento de pesquisa dentro das práticas acadêmicas.  

 

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. 

 

 

 

• Desenvolver o projeto de pesquisa elaborado em Pesquisa 1; 

• Participar de atividades teóricas e/ou teórico-práticas para o desenvolvimento da pesquisa; 

 

PLANO DE ENSINO  

 

 

 

2. EMENTA DA DISCIPLINA 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

4. OBJETIVOS 



• Definir e elaborar a estrutura/formato final da pesquisa em desenvolvimento (Sumário); 

• Apresentar a pesquisa em andamento em Seminário de Pesquisa em Andamento. 
 

 

 

 

• Orientações metodológicas para a leitura, compreensão, documentação e produção de textos; 

• Orientações para a elaboração de um seminário; 

• Atividades teóricas e/ou teórico-práticas para o desenvolvimento da pesquisa; 

• Orientação para a elaboração dos textos para desenvolvimento de TCC; 

• Apresentação de seminário da pesquisa em andamento para os professores orientadores e convidados. 
 

 

 

 

 

Dias e horários de atividades síncronas: (32 horas/aula) 3as feiras, de 8:00 a 11:30 

Atividades Assíncronas: (28 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. 

 

O programa alterna atividades síncronas e assíncronas em uma dinâmica que privilegia o trabalho autônomo 

e a orientação pontual de cada projeto de pesquisa de acordo com o cronograma elaborado e apresentado pelas 

estudantes ao longo das duas primeiras semanas letivas (de acordo com o programa de atividades abaixo). 

 

Duas outras atividades ocorrerão em paralelo ao processo de orientação direta, com o fito de estimular e 

colaborar com o trabalho de execução do projeto de pesquisa, que são; 

1. A consulta de conteúdo disponibilizado em AVA sobre temas como escrita acadêmica, fichamento, 

análise de fontes e formatação do trabalho acadêmico; 

2. O desenvolvimento de apresentações em formato audiovisual sobre assuntos relativos às pesquisas 

individuais para compartilhamento em disciplinas de temática afim.1 

 

TDIC 

Será usado o mesmo grupo criado no aplicativo MS Teams para registro e acompanhamento das atividades 

do período, editado e adaptado para acolher a caracterização e as demandas relativas ao processo de Pesquisa 

2. Assim são mantidas as permissões de acesso, registros, documentos e aplicativos, posto que se trata de um 

trabalho em continuidade. O aplicativo para videochamadas a ser empregado será a ferramenta do MSTeams, 

podendo alternativamente ser usado o Zoom. 

Orientações podem ocorrer por três mecanismos distintos: 

a. Por aplicativo de videochamada; 

b. Por dinâmica de fórum a partir de recurso residente no MSTeams; 

c. Por recurso de revisão e comentário em documentos de texto, apresentação de slides ou planilhas 

compartilhadas. 

 

 
1 No caso do período para o qual este projeto é elaborado, as pesquisas a serem desenvolvidas em Pesquisa 2 

relacionam-se com a temática da caracterização teatral, o que permite que possam ser compartilhadas no contexto de 

Visualidades da Cena 1 (IARTE33008). 

 

6. METODOLOGIA 

 

5. PROGRAMA 



O programa de atividades está planejado para desenvolver-se de acordo com a tabela abaixo: 

 

Programa de Atividades 

 

Semana 1 Apresentação de plano de trabalho e solicitação de cronograma detalhado; 

Semana 2 Recebimento e avaliação de cronograma de trabalho; 

Semana 3 Cumprimento de etapas de trabalho previstas no Cronograma; 

Leituras e atividades complementares disponibilizados em plataforma de AVA; 

Semana 4 Cumprimento de etapas de trabalho previstas no Cronograma; 

Leituras e atividades complementares disponibilizados em plataforma de AVA; 

Orientações pontuais, de acordo com as demandas individuais. 

Semana 5 Cumprimento de etapas de trabalho previstas no Cronograma; 

Leituras e atividades complementares disponibilizados em plataforma de AVA; 

Orientações pontuais, de acordo com as demandas individuais. 

Semana 6 Atividade síncrona coletiva; 

Verificação de cumprimento de cronograma; 

Semana 7 Apresentação de material sobre a pesquisa a ser compartilhado com Visualidades da Cena 1; 

Semana 8 Verificação de cumprimento de cronograma; 

Semana 9 Cumprimento de etapas de trabalho previstas no Cronograma; 

Leituras e atividades complementares disponibilizados em plataforma de AVA; 

Orientações pontuais, de acordo com as demandas individuais. 

Semana 10 Cumprimento de etapas de trabalho previstas no Cronograma; 

Leituras e atividades complementares disponibilizados em plataforma de AVA; 

Orientações pontuais, de acordo com as demandas individuais. 

Semana 11 Cumprimento de etapas de trabalho previstas no Cronograma; 

Leituras e atividades complementares disponibilizados em plataforma de AVA; 

Orientações pontuais, de acordo com as demandas individuais. 

Semana 12 Cumprimento de etapas de trabalho previstas no Cronograma; 

Leituras e atividades complementares disponibilizados em plataforma de AVA; 

Orientações pontuais, de acordo com as demandas individuais. 

Semana 13 Atividade síncrona coletiva; 

Verificação de cumprimento de cronograma; 

Entrega de proposta de Sumário para o TCC 

Semana 14 Participação em Seminário de Pesquisa em Andamento; 

Semana 15 Avaliação e planejamento para Pesquisa 3. 
 

 

 

 

 

A avaliação se encontra divida em duas etapas principais, visando promover um acompanhamento mais 

próximo do desenvolvimento do trabalho do estudante, também permitindo que o trabalho possa ser 

desenvolvido e avaliado de forma autônoma e contemplando as especificidades de cada projeto de pesquisa. 

 

A dinâmica de avaliação visa criar oportunidades para orientação e pleno desenvolvimento de suas pesquisas 

de TCC 

 

A primeira etapa, chamada obrigatória, é constituída por atividades comuns a todos os estudantes 

participantes, e se encontra dividida ferramentas e valores de pontuação abaixo relacionados: 

 

1. Entrega de proposta de cronograma de trabalho – 10 pontos 

2. Acompanhamento da execução do cronograma (em duas etapas, na 2ª e 8ª semanas do período) – 10 

pontos 

3. Participação em Seminário de Pesquisa em Andamento – 30 pontos 

 

7. AVALIAÇÃO 



4. Entrega de proposta de Sumário para o TCC – 20 pontos 

Pontuação: 70 pontos 

 

Os critérios de avaliação a serem empregados para as etapas relacionam-se com: 

a. Pontualidade da entrega; 

b. Coerência e correção conceitual das informações manuseadas; 

c. Observância da estrutura e normas de formatação de cada tarefa; 

d. Emprego correto do idioma e da escrita; 

e. Incorporação de elementos constantes no material complementar disponibilizado. 

 

A segunda etapa, denominada complementar, consiste na realização de atividades de acordo com a escolha 

do estudante a partir da relação abaixo, permitindo que este acumule pontuação de até 40% da nota máxima 

(100). Outras atividades poderão ser inseridas na relação, de proposição do pelo professor quanto dos 

estudantes, desde que apresentadas e discutidas oportunamente. As pontuações indicadas são máximas, 

cabendo avaliação de cada atividades de acordo com critérios a serem explicados na devolutiva de cada 

trabalho. 

 

i. Produção de materiais de referência para a pesquisa (vídeos, listas, glossários, entrevistas, 

levantamentos) – 10 pontos; 

ii. Participação em atividade de integração com a disciplina Visualidades da Cena 1, de acordo com 

aspectos particulares de cada pesquisa – 20 pontos. 
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