
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

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: ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ATELIÊ DO CORPO/ATUAÇÃO III

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – CURSO DE DANÇA

CÓDIGO: IARTE44081 PERÍODO:  8o TURMA: -------

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA CARGA HORÁRIA TOTAL

TEÓRICA:

16H

PRÁTICA:

44H

TEÓRICA:

14H

PRÁTICA:

46H

TOTAL:

120H

NATUREZA

OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: (  )

PROFESSORA-PROFESSOR: VIVIAN VIEIRA PEÇANHA BARBOSA

ANO/SEMESTRE: 02-2020 (ofertado entre 12/07/2021 e 06/11/2021)

OBSERVAÇÕES: Esta disciplina acolhe, em conjunto com Práticas Corporais III, os processos criativos
discentes iniciados em 2019-02 (em Estágio I e Práticas Corporais I) e interrompidos em 2020 por conta
da pandemia. Levando-se em conta que todos os projetos iniciais visavam apresentações presenciais,
Estágio II orientou o processo de transformação e adaptação dos projetos artísticos das discentes em
versões remotas ou virtuais. Já Estágio III servirá como plataforma de apoio à finalização e circulação dos
trabalhos artísticos remotamente, tendo em vista a imprevisibilidade do retorno das performances
artísticas presenciais, posto que tal retorno depende do alcance da imunização da maior parte da
população da cidade de Uberlândia contra a COVID-19.

2. EMENTA

Participação como intérprete-criador das diversas etapas de uma montagem em dança, da concepção até a
apresentação para o público tendo como norte do trabalho o eixo temático “Corpo: poética e alteridade”.
Articulada à disciplina Práticas Corporais III.
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3. JUSTIFICATIVA

A disciplina é a continuação e conclusão do percurso iniciado em Estágio I e II e Práticas Corporais I e II, e
privilegia a finalização dos processos em andamento e a circulação dos trabalhos artísticos discentes.
Trata-se de etapa crucial à formação do bacharel em Dança e articula-se ao Projeto Político Pedagógico do
Curso de Dança como um todo, posto que enfatiza a interdisciplinaridade dos processos artísticos, a
conexão com outros componentes já cursados e a capacidade das discentes em organizar seus processos de
pesquisa e criação, privilegiando, agora, as apresentações das obras ao público e pós-produção. Trata-se de
um espaço privilegiado para o exercício da autonomia artística e profissional, no qual as discentes poderão
explorar ainda mais suas escolhas de forma orientada e estabelecer parcerias com pessoas de dentro e de
fora da Universidade, a depender de seus projetos. Além disso, as discentes poderão ter contato mais
aprofundado com outros elementos que compõem a criação e o modo como a obra chega ao público,
elaborando de modo mais detalhado os nomes dos trabalhos, as fichas técnicas, releases e a formatação
final da obra. A disciplina é fundamental à formação profissional, pois apoia a experiência profissional na
arte da dança, quando as discentes podem atuar como dançarinas, coreógrafas, performers, diretoras,
dramaturgistas, preparadoras corporais, produtoras, editoras, entre outras funções que possam ser
condizentes com os projetos de criação, e ter uma experiência real de circulação.

4. OBJETIVO GERAL

Acolher e orientar a continuação dos projetos artísticos discentes de Estágio II e Práticas Corporais II,
orientando a finalização dos processos criativos para o compartilhamento remoto ou virtual.

5. PROGRAMA

- Estudo / construção de um espetáculo de dança e seus elementos;
- Ensaios;
- Articulação com os diversos elementos da cena: o intérprete e a cenografia, o figurino, a

iluminação, a sonoplastia, a coreografia, o grupo;
- Relação com o coreógrafo;
- Relação com o público.

6. METODOLOGIA

O percurso da disciplina deverá iniciar-se pelo mapeamento do momento em que estão os processos
artísticos discentes para situar o quanto falta para a conclusão dos processos e como poderemos organizar
orientações, visto que os projetos são individuais.

Em um primeiro momento, será realizado um intensivo para orientar a elaboração de:

1- Nome da obra

2 - Release

3 - Ficha técnica ou artística
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Além dessas informações, as discentes deverão determinar a duração de suas obras até 08 de agosto.

Orientações serão realizadas a fim de apoiar a finalização dos processos, que deverão acontecer até 31 de
agosto, salvo outro acordo com a turma. Tais orientações contarão com a participação da professora Vivian
Barbosa e dos técnicos Alexis F.S. e Lucio Pereira.

Tais datas e prazos se dão em razão da circulação das obras de Estágio III no Sala Aberta, evento anual que,
em 2021, será uma das ações em comemoração aos 10 anos do Curso de Dança UFU. O Sala Aberta 2021
acontecerá de 18 a 23 de outubro e todas as obras criadas em Estágio III deverão se apresentar no evento.
Além disso, haverá uma roda de conversa envolvendo toda a equipe de Estágio III e discentes para
tratarmos, a princípio, dos desafios impostos pela pandemia e a transformação dos projetos de criação.

A pasta compartilhada no Google Drive (acesso por meio do link
https://drive.google.com/drive/folders/1cc3L_eYQpvsRFN90hS4ULELaFOYY504Y?usp=sharing) na qual as
discentes já vinham colocando documentos referentes aos seus processos criativos continuará ativa em
Estágio III. As discentes deverão utilizar suas pastas para trabalhar as informações das obras artísticas, além
de uma autoavaliação em forma de carta.

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS

Data completa

(Data e horário)

Tipo

(Teórica ou
prática)

Atividade

(Descrição detalhada)

Materiais
necessários

Plataforma de
TDIC

13/07/2021

9:50 - 11:30

Teórica Seminário de planejamento
pedagógico do Curso de Dança

(não haverá aula)

--- ---

20/07/2021

9:50 - 11:30 Prática

Conversa sobre o
planejamento do semestre e

feitura de acordos com a
turma. Orientação de

atividades colaborativas entre
a turma para construção dos

nomes dos trabalhos, releases
e fichas técnicas/artísticas.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

23/07/2021

9:50 - 11:30 Prática

Orientação de atividades
colaborativas entre a turma
para construção dos nomes

dos trabalhos, releases e fichas
técnicas/artísticas.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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para anotações
(físico ou virtual).

27/07/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação de atividades
colaborativas entre a turma
para construção dos nomes

dos trabalhos, releases e fichas
técnicas/artísticas.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

30/07/2021

9:50 - 11:30 Teórica

Orientação de atividades
colaborativas entre a turma
para construção dos nomes

dos trabalhos, releases e fichas
técnicas/artísticas.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

03/08/2021

9:50 - 11:30 Prática

Orientação de atividades
colaborativas entre a turma
para construção dos nomes

dos trabalhos, releases e fichas
técnicas/artísticas.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

06/08/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação de atividades
colaborativas entre a turma
para construção dos nomes

dos trabalhos, releases e fichas
técnicas/artísticas.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

10/08/2021

9:50 - 11:30

Prática

Orientação para finalização das
produções artísticas com
contribuição dos técnicos
Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

13/08/2021

9:50 - 11:30

Teórica Orientação para finalização das
produções artísticas com
contribuição dos técnicos
Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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17/08/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para finalização das
produções artísticas com
contribuição dos técnicos
Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

20/08/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para finalização das
produções artísticas com
contribuição dos técnicos
Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

24/08/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação para finalização das
produções artísticas com
contribuição dos técnicos
Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

27/08/2021

9:50 - 11:30

Teórica Orientação para finalização das
produções artísticas com
contribuição dos técnicos
Alexis F.S e Lúcio Pereira.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

03/09/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

10/09/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

14/09/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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de internet e
câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

17/09/2021

9:50 - 11:30

Teórica Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

21/09/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

24/09/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

28/09/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

01/10/2021

9:50 - 11:30

Teórica Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

05/10/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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para anotações
(físico ou virtual).

08/10/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

15/10/2021

9:50 - 11:30

Prática Orientação relativa à produção
da circulação dos trabalhos.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

19/10/2021

9:50 - 11:30

Teórica Participação no Sala Aberta -
Edição remota em

comemoração aos 10 anos do
curso de dança.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

22/10/2021

9:50 - 11:30

Prática Participação no Sala Aberta -
Edição remota em

comemoração aos 10 anos do
curso de dança.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

26/10/2021

9:50 - 11:30

Prática Feedbacks em relação aos
trabalhos apresentados no Sala

Aberta.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

29/10/2021

9:50 - 11:30

Prática Feedbacks em relação aos
trabalhos apresentados no Sala

Aberta. Avaliação e
fechamento da disciplina.

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET
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05/11/2021

9:50 - 11:30

Teórica Seminário de avaliação
pedagógica do Curso de Dança

(não haverá aula)

Computador,
tablet ou celular

com boa conexão
de internet e

câmera. Caderno
para anotações

(físico ou virtual).

ZOOM ou
GOOGLE MEET

6.2 – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

Data e carga
horária

Atividade Tipo

(Teórica ou
prática)

Endereço web dos
arquivos

13/07/2021

8h - 9:40

Leitura do Plano de Ensino e
levantamento de sugestões para
acordos com a turma.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

20/07/2021

8h - 9:40

Realizar reflexões sobre pertinência
de possíveis nomes para o trabalho
artístico.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

23/07/2021

8h - 9:40

Pesquisa de releases e fichas
técnicas de trabalhos de dança e
outras artes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

27/07/2021

8h - 9:40

Pesquisa de releases e fichas
técnicas de trabalhos de dança e
outras artes.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

30/07/2021

8h - 9:40

Pesquisa de releases e fichas
técnicas de trabalhos de dança e
outras artes.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

03/08/2021

8h - 9:40

Elaboração de nome do trabalho,
release e ficha técnica.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
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aFOYY504Y?usp=sharin
g

06/08/2021

8h - 9:40

Elaboração de nome do trabalho,
release e ficha técnica.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

10/08/2021

8h - 9:40

Processo de finalização da criação
artística.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

13/08/2021

8h - 9:40

Processo de finalização da criação
artística.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

17/08/2021

8h - 9:40

Processo de finalização da criação
artística.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

20/08/2021

8h - 9:40

Processo de finalização da criação
artística.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

24/08/2021

8h - 9:40

Processo de finalização da criação
artística.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

27/08/2021

8h - 9:40

Processo de finalização da criação
artística.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

03/09/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g
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10/09/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

14/09/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

17/09/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

21/09/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

24/09/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

28/09/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

01/10/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

05/10/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

08/10/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
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aFOYY504Y?usp=sharin
g

15/10/2021

8h - 9:40

Demandas de produção para
circulação dos trabalhos da turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

19/10/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentação no
Sala Aberta..

Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

22/10/2021

8h - 9:40

Preparação para apresentação no
Sala Aberta..

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

26/10/2021

8h - 9:40

Preparação para feedbacks dos
trabalhos apresentados pela turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

29/10/2021

8h - 9:40

Preparação para feedbacks dos
trabalhos apresentados pela turma.

Prática https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

05/11/2021

8h - 9:40

Escrita e envio de autoavaliação. Teórica https://drive.google.co
m/drive/folders/1cc3L
_eYQpvsRFN90hS4ULEL
aFOYY504Y?usp=sharin
g

.

7. AVALIAÇÃO

Data e horário Pontuaçã
o

Instruções para avaliação Critérios de avaliação

20

Participação

A  discente deverá participar
ativamente das aulas, colaborando

A discente alcançará a
nota máxima desta
avaliação ao participar
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Ao longo de todo o
semestre

com a turma nas atividades
propostas, trazendo referências
artísticas de construção de releases,
nomes de obras e fichas
técnicas/artísticas.

ativamente da
disciplina, colaborando
efetivamente com
colegas em aula.

08/08/2021 20

Entrega das informações das obras

Cada discente deverá entregar, até o
dia 08/08/2021, as seguintes
informações: nome do trabalho,
release, ficha técnica/artística e
tempo de duração da obra.

-Entrega no prazo
estabelecido;

- Amadurecimento das
informações conforme
orientações e
atividades colaborativas
trabalhadas em aula,
considerando:

1. Pertinência
entre
informações
dadas e
assuntos
levantados pela
obra;

2. Correção e
coerência de
ideias.

31/08/2021 35 Entrega da obra finalizada

Cada discente deverá finalizar sua
obra neste prazo, salvo novo acordo
da turma com a organização do
evento Sala Aberta

A entrega da obra
finalizada no prazo
estabelecido terá
pontuação máxima.

05/11/2021 25 Autoavaliação

Cada discente deverá redigir uma
carta ao seu próprio trabalho de
criação avaliando o percurso, os
percalços, as soluções encontradas, o
que foi importante, o que poderia ter
sido diferente e quais as expectativas
do trabalho (ou dos assuntos que o
trabalho levanta) para
desenvolvimentos artísticos futuros.

A entrega da carta
resultará em pontuação
máxima à discente.

7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes
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A assiduidade nas atividades síncronas será averiguada pela presença das discentes em aula. A discente que
eventualmente tiver problemas de conexão receberá presença. As atividades síncronas equivalem a 50%
das presenças.

As atividades assíncronas equivalem aos 50% restantes das presenças, e a assiduidade será verificada por
meio do upload das informações da obra (nome, release, ficha técnica e tempo de duração), pelo upload da
obra em si e pelo envio da autoavaliação.

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

Dentro da pasta compartilhada no Google Drive com a turma há pastas individuais com os nomes das
discentes matriculadas na disciplina. A discente deverá abrir sua respectiva pasta e arrastar os arquivos
pertinentes, fazendo o upload dos mesmos. A autoavaliação deverá, igualmente, ser colocada nas pastas
individuais disponíveis no Google Drive. Dúvidas poderão ser retiradas em aula, por email ou, ainda, pelo
grupo de whatsapp da turma.

Link da pasta no Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1cc3L_eYQpvsRFN90hS4ULELaFOYY504Y?usp=sharing
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Revistas eletrônicas e websites de dança:

REVISTA DANÇA (PPGDANÇA – UFBA)

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistadanca

REVISTA REPERTÓRIO – DOSSIÊ DANÇA E SOMÁTICA

https://portalseer.ufba.br/index.php/revteatro/issue/view/1685/showToc

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DA PRESENÇA:

https://www.seer.ufrgs.br/presenca/issue/archive

UBUWEBDANCE

http://www.ubu.com/dance/

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______

Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________
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