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ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO

INSTITUTO DE ARTES
COLEGIADO DO CURSO DE DANÇA

PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: TÓPICOS ESPECIAIS EM TÉCNICAS ARTÍSTICAS

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – DANÇA

CÓDIGO: IARTE44520 PERÍODO:  o TURMA: -------

CARGA HORÁRIA 
SÍNCRONA

CARGA HORÁRIA 
ASSÍNCRONA

CARGA HORÁRIA 
TOTAL

TEÓRICA:
16h/a

PRÁTICA:
10h/a

TEÓRICA:
20H

PRÁTICA:
14H

TOTAL:
60H

NATUREZA
OBRIGATÓRIA: ( )                         OPTATIVA: ( X )

PROFESSORA-PROFESSOR: Cláudia Góes Müller

ANO/SEMESTRE: 2020.1 (ministrado em 2021)

OBSERVAÇÕES:

2. EMENTA

Estudo teórico-prático de uma forma específica de manifestação cênica, cujos elementos 
possam ser integrados a linguagem teatral, tal como: teatro oriental (nô, Kabuki, Ópera de
Pequim), Mimo, Pantomina, Teatro de bonecos, Sombras, Capoeira, Esgrima, Lutas 
Marciais, Peças Radiofônicas, Técnicas Circenses, “Clown”, Danças, Danças dramáticas 
brasileiras, Danças Afro, Danças medievais, Renascentista, Teatro-Dança e outras 
equivalentes. 

3. JUSTIFICATIVA

Na atuação das artistas contemporâneas, é de fundamental importância a construção de 
discurso crítico seja em forma de textos, projetos, trabalhos artísticos, curadorias, 
programas de formação etc. Artistas hoje falam, devem falar e se posicionar em relação 
aos seus contextos de trabalho, sociais e políticos. Propõe-se, portanto, investigar as 
relações entre arte, trabalho, sociedade, instituição, economia e valor.
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4. OBJETIVOS

Desenvolver e integrar ao espetáculo outras linguagens e técnicas cujo vocabulário possa
complementar e enriquecer o trabalho de expressão corporal, dança, voz, interpretação e 
encenação. 

5. PROGRAMA

- Artistas: Quem são? O que fazem? Como fazem? Por que fazem? Como vivem?  Do 
que se alimentam?
- Trabalho de arte e trabalho de artistas
- Artistas falam? Artistas escrevem?
- Trabalhos artísticos contemporâneos em contato com o circuito
- Instituições e negociações nas artes
- Trabalhos da artistas e valor
- Como inventar estratégias para não morrer de fome como artistas?
- Arte, pós-fordismo e capitalismo

6. METODOLOGIA

 Aulas expositivas
 Leitura e discussão de textos
 Escrita e partilha de textos sobre cada tópico
 Observação de trabalhos artísticos
 Acompanhamento das escritas
 Feedback dos textos e trabalho final
 Avaliação das alunas e do curso

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS

Data 
completa
(Data e 
horário)

Tipo
(Teórica 
ou 
prática)

Atividade
(Descrição detalhada)

Materiais 
necessários

Plataforma 
de TDIC

03/03
14 às 15h40

teórica
Seminário interno de 
planejamento

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

10/03
14 às 15h40 teórica

Apresentação do curso: 
programa, 
características e formas 
de avaliação

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

17/03
14 às 15h40

teórico-
prática

- Artistas: Quem são? O 
que fazem? Como 
fazem? Por que fazem? 
Como vivem?  Do que 
se alimentam?

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams
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(aula expositiva, 
observação de trabalhos
e discussão em grupo)

24/03
14 às 15h40

teórico-
prática

- Trabalho de arte e 
trabalho de artistas 
(aula expositiva, 
discussão de texto e 
observação de 
trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

31/03
14 às 15h40

teórico-
prática

- Trabalho de arte e 
trabalho de artistas 
(leitura e discussão de 
textos das alunas)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

07/04
14 às 15h40

teórico-
prática

- Artistas falam? Artistas
escrevem?(aula 
expositiva, discussão de
texto e observação de 
trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

14/04
14 às 15h40

teórico-
prática

- Trabalhos artísticos 
contemporâneos em 
contato com o circuito
(aula expositiva, 
discussão de texto e 
observação de 
trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

28/04
14 às 15h40

teórico-
prática

- Instituições e 
negociações nas artes

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

05/05
14 às 15h40

teórico-
prática

- Trabalhos das artistas 
e valor: encontro com 
Clarissa Sacchelli e 
Laura Salerno

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

12/05
14 às 15h40

teórico-
prática

- Trabalhos da artistas e
valor (leitura e 
discussão de textos das 
alunas)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

19/05
14 às 15h40

teórico-
prática

- Como inventar 
estratégias para não  
morrer de fome como 
artistas?

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

26/05
14 às 15h40

teórico-
prática

- Como inventar 
estratégias para não 
morrer de fome como 

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 

Teams
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artistas? (leitura e 
discussão de textos das 
alunas)

internet e 
plataforma teams

02/06
14 às 15h40

teórico-
prática

- Arte, pós-fordismo e 
capitalismo

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

09/06
14 às 15h40 teórica

Feedback sobre o 
trabalho final
Avaliação das alunas e 
do curso

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

16/06
14 às 15h40 teórica

Seminário interno de 
avaliação (professores)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

6.2 – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

Data e carga 
horária

Atividade Tipo
(Teóric
a ou 
prática)

Endereço web dos 
arquivos

03/03
15h40 às 17h40

Seminário interno de 
planejamento

teórica Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
teams

10/03
15h40 às 17h40

Realização de texto um 
imagem a partir das questões: 
Artistas: Quem são? O que 
fazem? Como fazem? Por que 
fazem? Como vivem?  Do que 
se alimentam?

teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular 

17/03
15h40 às 17h40

Discussão de texto em dupla 
ou trio

 teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
teams

24/03
15h40 às 17h40

Construção individual de 
textos: Trabalho de arte e 
trabalho de artistas 

teórico-
prática
 

Computador, tablet ou 
celular 

31/03
15h40 às 17h40

Pesquisa de trabalhos 
artísticos sobre as relações 
entre arte, texto, escrita e 
cadernos de artista

teórico-
prática
 

Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet

07/04
15h40 às 17h40

Discussão de texto em dupla 
ou trio

teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
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teams
14/04
15h40 às 17h40

Exercício individual ou em 
duplas para construção e 
análise de release, ficha 
técnica e rider.

teórica Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
teams

28/04
15h40 às 17h40

Discussão de texto em dupla 
ou trio e preparação de 
questões para encontro com 
convidadas.

teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
teams

Livre escolha 
entre 28/04 e 
04/05 (4h)

Construção de resumo crítico 
ou diagrama sobre Instituições
e negociações nas artes

teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular

05/05
15h40 às 17h40

Construção individual de 
textos: Trabalhos de artistas e 
valor 

teórica Computador, tablet ou 
celular 

12/05
15h40 às 17h40

Construção de estratégias 
para não morrer de fome

teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular 

19/05
15h40 às 17h40

Construção individual de 
textos: Como inventar 
estratégias para não morrer de
fome como artistas?

teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
teams

26/05
15h40 às 17h40

Realização de texto um 
imagem a partir do tema: Arte, 
pós-fordismo e capitalismo.

teórico-
prática

Computador, tablet ou 
celular 

02/06
15h40 às 17h40

Anotações sobre avaliação do 
curso. teórica

 

Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
teams

09/06
15h40 às 17h40

Registro dos feedbacks 
recebidos sobre o trabalho 
final.

teórica
 

Computador, tablet ou 
celular com acesso à 
internet e plataforma 
teams

16/06
15h40 às 17h40

Registro dos feedbacks 
recebidos ao longo da 
disciplina.

teórica
 

Computador, tablet ou 
celular 

7. AVALIAÇÃO

Data e horário Pontuação Instruções para 
avaliação

Critérios de avaliação

Contínua 50 Participação nas aulas, 
realização das 
atividades propostas, 
envolvimento nas 
discussões e exercícios.

Participação efetiva nas 
aulas, apontando dúvidas, 
questões e observações, 
redação e leitura dos 
textos propostos.

Entrega no dia 
02/06 até 
23h59

50 Trabalho final – entrega 
(alunas que entregarem 
após a data perderão 15

- Relações do texto com os
temas propostos na 
disciplina

5 de 7

Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

pontos da avaliação 
entre os dias 03 e 05/06 
Trabalhos entregues a 
partir do dia 06/06 não 
serão considerados.)

- Clareza e compreensão 
do conteúdo.
- Capacidade de 
articulação entre 
referências artísticas, 
bibliográficas e as próprias 
reflexões
- Correção gramatical, 
ortográfica e de pontuação.

7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes

Lista de presença online, salva quinze minutos após o início de cada aula. 

7.2 - Especificação das formas eletrônicas para o envio das atividades avaliativas 
pelos discentes ou outras produções

Teams, googledrive e e-mail da docente: claudiamuller@ufu.br
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______
Coordenação do Curso de Graduação em: 
_______________________________________________
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