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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 
 

 
 

 

2. EMENTA 

Relações entre a arte e a tecnologia. As possibilidades de criação em dança e novas mídias. O processo de 
criação envolvendo corpo e tecnologia.      

 

3. JUSTIFICATIVA 

COMPONENTE CURRICULAR:  CRIAÇÃO EM DANÇA E NOVAS TECNOLOGIAS 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – DANÇA 

CÓDIGO:  IARTE44051 PERÍODO:  5o  TURMA: ------- 

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA CARGA HORÁRIA TOTAL 

TEÓRICA: 

11H 

PRÁTICA: 

21H 

TEÓRICA: 

10H 

PRÁTICA: 

 22H 

TOTAL: 

64H 

NATUREZA 

OBRIGATÓRIA: ( x )                         OPTATIVA: (  ) 

PROFESSORA-PROFESSOR:  Ricardo Alvarenga Ribeiro 

ANO/SEMESTRE: 2021/2020.1 

OBSERVAÇÕES: 
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A disciplina é importante para a formação de profissionais da dança na contemporaneidade, pois levanta 
questões sobre técnica e tecnologia, tanto nos aspectos filosóficos mais gerais, como na correlação entre 
dança e os avanços tecnológicos que ocorrem no decorrer dos diferentes períodos históricos, ajudando o 
aluno a refletir sobre sua existência e interação com as máquinas e sua existência em configurações reais e 
virtuais. A abordagem de aspectos teóricos e práticos da relação entre dança e as novas tecnologias promove 
um instrumental técnico-criativo ampliando as possibilidades de investigação, interação e produção de dança 
com os dispositivos eletrônicos disponíveis na atualidade, em especial os celulares, câmeras e computadores 
em rede. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS  

• Pesquisar trabalhos contemporâneos em dança e novas tecnologias no Brasil e no mundo;  

• Perceber as tecnologias cotidianas como ferramentas para processos criativos em dança;  

• Experienciar processos criativos entre corpo e tecnologia;  

• Utilizar-se das questões que envolvem o tecnológico e o humano para composição cênica;  

• Relacionar, pela teoria e prática, o corpo e a máquina; o virtual e o táctil; a presença e a ausência; o 
próximo e o distante. 

 

 

 

 

5. PROGRAMA 

• O espaço físico e o espaço virtual;  

• O corpo físico e o corpo virtual;  

• Possibilidades de criação entre corpo e tecnologia;  

• Os recursos tecnológicos como possibilidade de criação em dança;  

• Estudo de processos criativos e produtos artísticos que envolvem dança e novas mídias. 

 
 

 
 

 

6. METODOLOGIA 

Serão utilizadas as seguintes estratégias ao longo da disciplina: 

1) Aulas teóricas que abordam a filosofia da tecnologia e a relação histórica da arte com as invenções 
tecnológicas; 

2) Compartilhamento de vídeos referenciais de trabalhos de dança e novas tecnologias: filmes de 
dança, videoarte, fotoperformance, videodança, dança e programas computacionais e outros; 

3) Aulas técnicas de produção fotográfica e audiovisual; 
4) Experimentação de produção de imagem (fotodança, gifs de dança e videodança) em trabalhos 

individuais e coletivos; 
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5) Criação orientada de trabalhos em mídias e plataformas distintas; 
6) Retorno crítico dos procedimentos práticos e do desenvolvimento da escrita reflexiva; 
7) Outras estratégias, criadas ao longo da disciplina; 

 

 

 

 

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS 

Data completa 

(Data e horário) 

Tipo 

(Teórica ou 
prática) 

Atividade 

(Descrição detalhada) 

 

Materiais 
necessários 

Plataforma de 
TDIC 

02/03/2021 

 

teórica Seminário Interno de 
Planejamento 

Computador e 
internet 

Google Meet 

09/03/2021 

9:50 às 11:30h 

teórica 

 

Apresentações entre professor e 
alunos. Abordagem do plano de 
ensino. Leitura de fragmentos do 
livro de Marilena Chauí “Convite a 
filosofia”. Perspectivas de 
definição e diferenciação de 
técnica e tecnologia. 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

16/03/2021 

9:50 às 11:30h 

teórico-
prática 

Discussão do texto de Alberto 
Cupani “A tecnologia como 
problema filosófico”, seguida de 
apreciações de vídeos diversos. 
 

 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

23/03/2021 

9:50 às 11:30h 

teórico-
prática 

Abordagem do primeiro capítulo 
do livro “A dança dos encéfalos 
acesos” de Maíra Spanghero. 
Levantamento de possíveis 
categorias de “dança e novas 
tecnologias” encontrado no livro.  
 
Apreciação de vídeos pesquisados 
pelos alunos e compartilhados em 
sala. 
 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

30/03/2021 

9:50 às 11:30h 

teórico-
prática 

Apreciação de vídeos e 
compartilhamento de pesquisas 
feitas pelos alunos a partir das 
referências dadas no livro “A 
dança dos encéfalos acesos”. 
Discussão sobre o conceito de 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 
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videodança a partir de leituras 
prévias pesquisadas pelos alunos.  
 

06/04/2021 

9:50 às 11:30h 

prática 

 

Noções técnicas básicas de 
fotografia. Apreciação de 
trabalhos diversos que se utilizam 
da interface dança, performance e 
fotografia – fotoperformance. 
 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

13/04/2021 

9:50 às 11:30h 

prática Produção de gifs e figurinhas de 
dança.  
Apresentação de fotografias 
técnicas produzidas pelas alunas 
Apreciação de trabalhos e 
referências de artistas escolhidos 
pelas alunas e apresentados em 
aula. 
 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

20/04/2021 

9:50 às 11:30h 

prática Noções técnicas básicas de 
videografia. Reflexão sobre o 
papel da videomaker como uma 
coreógrafa. 
 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

27/04/2021 

9:50 às 11:30h 

teórica Discussões sobre textos do Livro: 
Antropologia do Ciborgue 

Compartilhamento do 
desenvolvimento de roteiros e 
projetos de videodança.   

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

04/05/2021 

9:50 às 11:30h 

prática Acompanhamento de processos 
de produção de videodança. 
Apresentação de 
fotoperformance ou foto de 
dança produzidos pelas alunas. 
Entrega do texto em processo, 
articulando arte/dança, técnica e 
tecnologias.  

 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

11/05/2021 

9:50 às 11:30h 

teórico-
prática 

Abordagem do conceito de 
“tecnologia de si” através de 2 
textos:  capítulo 1 da dissertação 
“Arte como modo de existência: 
uma trama entre práticas 
filosófico-artísticas, cuidados do 
corpo e procedimentos em dança 
contemporânea” de Ricardo 
Ribeiro e do artigo “O sujeito em 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 
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Foucault de Maria Fernanda 
Murad”.  
Apreciação de trabalhos artísticos 
que dialogam com o assunto 
tratado. 
 

18/05/2021 

9:50 às 11:30h 

prática Apresentação de propostas para 
desenvolver um trabalho final da 
disciplina com interação entre 
dança e tecnologias; com 
apresentação de imagens prévias. 
 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

25/05/2021 

9:50 às 11:30h 

teórico-
prática 

Processos de desenvolvimento da 
proposta final da disciplina. 
Conversas sobre os textos teóricos 
elaborados pelas alunas. 
 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

01/06/2021 

9:50 às 11:30h 

prática Processos de desenvolvimento da 
proposta final da disciplina.  

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

08/06/2021 

9:50 às 11:30h 

prática Apresentação dos trabalhos finais 
e retorno crítico. 
 

Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

15/06/2021 

9:50 às 11:30h 

prática Avaliação final feita no coletivo. Computador e 
internet 

Jitsi Meet 

 

6.2 – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

Data e 
carga 

horária 

Atividade Tipo 

(Teórica 
ou 

prática) 

Endereço web dos arquivos 

02/03/2021 Seminário de 
Planejamento 
Pedagógico 

Teórica Google Meet 

09/03/2021 Investigações sobre os 
termos técnica e 
tecnologia 

 

 

teórica https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing  

16/03/2021 Fichamento do texto de 
Alberto Cupani “A 
tecnologia como 
problema filosófico”, 

teórica https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
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acrescentando 
comentários críticos. 

 

 

23/03/2021 Levantamento de 
possíveis categorias de 
“dança e novas 
tecnologias” 
encontradas no livro “A 
dança dos encéfalos 
acesos” de Maíra 
Spanghero.  

 

Buscar referências de 
vídeos, textos e 
biografias de artistas 
citados. Escolher um 
artista multimídia de 
sua preferência e 
preparar uma 
apresentação, links, 
imagens ou textos para 
compartilhar. 

teórica https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

30/03/2021  

Exercício de composição 
de pequenos de vídeos. 

 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

06/04/2021 Exercícios práticos de 
fotografia. 

Busca por referências 
citadas em aula.  

 

 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

13/04/2021 Experimentar a 
produção de gif e 
figurinhas de dança. 

 

 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

20/04/2021 Experimentos práticos 
em vídeo. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
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27/04/2021 Desenvolvimento de 
roteiros para 
videodança 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

04/05/2021 Desenvolvimento de 
roteiros para 
videodança 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

11/05/2021 Desenvolvimento de 
roteiros para 
videodança 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

18/05/2021 Processos de 
desenvolvimento da 
proposta final da 
disciplina. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

25/05/2021 Processos de 
desenvolvimento da 
proposta final da 
disciplina. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

01/06/2021 Finalização dos 
processos de 
desenvolvimento da 
proposta final da 
disciplina. 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

08/06/2021 Ajuste e finalização do 
trabalho 

prática https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

15/06/2021 Auto-avaliação 

Upload do material final 
na pasta da disciplina 

teórica https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-
EL065UI385_MRj?usp=sharing 

 

.

 

7. AVALIAÇÃO 

 

Data e horário Pontuação Instruções para avaliação Critérios de avaliação 

21/03/2021 

Até 23:59h 

 

10 Fazer um fichamento comentado do 
texto “A tecnologia como problema 
filosófico” 

- relevância das citações 
escolhidas 

- coerência dos 
comentários 

 

28/03/2021 

Até 23:59h 

10 Fazer upload de imagens, textos ou 
links de artistas de sua preferência, a 
serem compartilhado em aula, na 
pasta da disciplina. 

- relevância das 
referências escolhidas 

- qualidade da mídia, 
fonte ou informação 

https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yb1osLdwDXYkhuPuL-EL065UI385_MRj?usp=sharing
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11/04/2021 

Até 23:59h 

 

10 Produzir imagens a partir das técnicas 
de fotografia abordadas. 

- atenção e 
cumprimentos das 
indicações técnicas 
abordadas 

25/04/2021 

Até 23:59h 

 

10 Fichamento comentado de algum 
texto do livro Antropologia do 
Ciborgue. 

- relevância das citações 
escolhidas 

- coerência dos 
comentários 

02/05/2021 

Até 23:59h 

 

15 Apresentar uma autoimagem ou série 
de fotoperformance. 

- qualidade de 
composição da imagem 

- coerência com a 
proposição defendida 

23/05/2021  

Até 23:59h 

 

15 Apresentar um texto em formato de 
ensaio ou artigo, a partir do assunto 
que melhor lhe convier, dentro dos 
temas abordados durante a disciplina 

- Conexão do texto ao 
tema proposto. 

- Clareza e 
compreensão do 
conteúdo. 

- articulação entre 
autoras e ideias 

- gramática e ortografia 
corretas 

 

08/06 

9:50 às 11:30h 

20 Apresentação do trabalho final, a 
partir de sua escolha de mídia, 
plataforma ou formato. 

- qualidade de 
composição da imagem 

- coerência com a 
proposição defendida 

15/06 10 Apresentação da auto-avaliação - Clareza e dinâmica de 
reflexão.  

- Percepção dos pontos 
positivos e negativos do 
processo; 

 

 

7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes 
 

A validação da assiduidade dos discentes será dada por presença da discente em aula síncrona e 

pelo envio do material produzido em aula assíncrona para o drive da disciplina. 
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7.2 - Especificação das formas eletrônicas para o envio das atividades avaliativas pelos discentes ou 
outras produções 
 
Todo o material deverá ser enviado para uma pasta no Google Drive, cujo link se manterá o mesmo durante 
todo o período. 
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