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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: 

Prática em Dança II: Performances do Corpo 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – IARTE 

CÓDIGO: IARTE44042 PERÍODO: 4o TURMA: Única 

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA CARGA HORÁRIA TOTAL 

TEÓRICA: 

10H 

PRÁTICA: 

5H 

TEÓRICA: 

5H 

PRÁTICA: 

40H 

TOTAL: 

60H 

NATUREZA 

OBRIGATÓRIA: ( X ) OPTATIVA: ( ) 

PROFESSORA-PROFESSOR: Alexandre José Molina 

ANO/SEMESTRE: 2020.2 

OBSERVAÇÕES: o componente foi ministrado no segundo semestre especial de 2021. 
 

 

 
 

2. EMENTA 

Introdução aos estudos da performance. Práticas de atuação e investigação de experiências da 
cena contemporânea que trabalham no trânsito entre dança, teatro e performance. 
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3. JUSTIFICATIVA 

As práticas atreladas a pensamentos sobre arte contemporânea eclodiram principalmente entre as 
décadas de 1960 e 1970, possibilitando aos e às artistas debater e criar possibilidades artísticas 
para além dos limites de uma determinada forma de expressão. Este contexto desestabilizou 
concepções e definições engessadas no fazer artístico, em consonância com o pensamento pós-
moderno. Deste modo, o estreito contato dos(as) discentes do Curso de Dança da UFU com as 
práticas artísticas contemporâneas, buscará ampliar as possibilidades de atuação e formulação de 
propostas criativas ao longo do Curso. Este Curso de Dança, ao propor a relação com a arte 
contemporânea, fortalece o eixo temático Corpo: movimento e espaço, indo ao encontro do que 
propõe o Projeto Pedagógico do curso, ao estimular o(a) egresso(a) para uma atitude crítica, 
pensamento reflexivo e sensibilidade artística. Experienciar o universo das práticas 
contemporâneas em dança em diálogo com a performance é propor ao e à discente uma 
compreensão da dança a partir de processos híbridos e atrelados a múltiplas manifestações 
culturais. 

 
 

4. OBJETIVO 

GERAIS: 

• Continuar a reflexão sobre as formas e modos do uso do corpo em manifestações culturais, 
debruçando-se especificamente sobre o estudo e experimentação de criações/performances 
artísticas. 

• Discutir as relações entre dança, teatro e performance a partir de práticas artísticas 
contemporâneas. 
ESPECÍFICOS: 

• Desenvolver pensamento crítico sobre dança contemporânea em diálogo com a performance; 

• Compreender e estruturar ações artísticas de diferentes configurações; 

• Discutir aspectos históricos e conceituais do campo da dança; 

• Experienciar situações performáticas. 

 

 

5. PROGRAMA 

I. Introdução a temas em performance: origem, desdobramentos, modalidades, fronteiras e 
imbricações com dança e teatro contemporâneos. 

II. Tempo, espaço, corpo e texto na performance contemporânea e suas possibilidades na 
experimentação prática em sala de aula. 

 
 

6. METODOLOGIA 

O programa proposto será desenvolvido na forma de atividades práticoteóricas, a partir da leitura e 
discussão dos textos básicos e complementares deste componente curricular e a experimentação 
de diferentes situações performáticas. Além dos encontros síncronos, serão programadas 
atividades assíncronas, ampliando os debates e experimentos vivenciados síncronamente, 
estimulando o desenvolvimento de propostas pelos(as) estudantes. Os(As) estudantes terão acesso 
ainda a um vasto repertório de registros de trabalhos artísticos que serão compartilhados via 
plataforma remota. Ao longo do semestre, sempre que possível, contaremos com a participação de 
artistas convidados(as) para compartilharem suas experiências,  a partir dos diferentes assuntos 
tratados neste componente curricular. 
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6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS 
 

 

Data completa 
(Data e horário) 

Tipo 
(Teórica ou 

prática) 

Atividade 
(Descrição detalhada) 

Materiais 
necessários 

Plataforma 
de TDIC 

12/07  
08:50 às 11:30 

teórica Participação da turma no Seminário de 
Planejamento do Curso de Dança. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

19/07  
08:50 às 11:30 

teórica Apresentação da proposta do 
componente curricular para a turma, 
cronograma de atividades, critérios de 
avaliação, prazos e formas de entrega. 
Sondagem sobre o grau de 
conhecimento da turma sobre os temas 
a serem tratados. Levantamento das 
expectativas do grupo sobre o 
componente. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

26/07  
08:50 às 11:30 

teórica Compartilhamento de referências de 
artistas da arte da performance. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

02/08  
08:50 às 11:30 

teórica Exposição dialogada sobre o conceito 
de performance e seus aspectos 
históricos, a partir de leitura 
préviamente indicada. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

09/08  
08:50 às 11:30 

teórica Exposição dialogada sobre a relação 
entre performanee e dança na 
contemporaneidade, a partir de leitura 
previamente indicada. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

16/08  
08:50 às 11:30 

prática Compartilhamento de estudos sobre 
artistas da performance. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

23/08  
08:50 às 11:30 

prática Compartilhamento de estudos sobre 
artistas da performance. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

30/08  
08:50 às 11:30 

prática Proposição de experimentos criativos 
orientados – Sacola de Referências para 
a Criação. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

06/09  
08:50 às 11:30 

prática Processo de criação orientado – 
primeira etapa. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

13/09  prática Processo de criação orientado – Dispositivo com Google Meet 
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08:50 às 11:30 primeira etapa. acesso à 
internet e 
computador 

20/09  
08:50 às 11:30 

prática Processo de criação orientado – 
primeira etapa. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

27/09 
08:50 às 11:30 

prática Compartilhamento dos processos em 
primeira etapa. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

30/09 
08:50 às 11:30 
(reposição) 

prática Processo de criação orientado – 
segunda etapa. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

04/10  
08:50 às 11:30 

prática Processo de criação orientado – 
segunda etapa. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

11/10  
08:50 às 11:30 

prática Processo de criação orientado – 
segunda etapa. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

18/10  
08:50 às 11:30 

prática Acompanhamento das atividades do 
Sala Aberta 2021. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

25/10  
08:50 às 11:30 

prática Compartilhamento dos processos 
finalizados, avaliação final e 
encerramento do componente 
curricular. 

Dispositivo com 
acesso à 
internet e 
computador 

Google Meet 

 

6.2 ATIVIDADES ASSÍNCRONAS 

As atividades assíncronas possuem caráter complementar àquelas desenvolvidas nos encontros síncronos e 
devem ser cumpridas semanalmente. Essas atividades não devem ser confudidas com tarefas que preparem 
os e as estudantes para os encontros, tais como leitura prévia de textos. 

 

Data e carga 
horária 

Atividade Tipo 
Endereço web 
dos                              arquivos 

Semana de 12 a 
18/07 –  
50 minutos 

Apreciação da proposta de plano de 
ensino a ser discutido na aula do dia 
19/07. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 19 a 
25/07 –  
50 minutos 

Listar possíveis artistas da perforance 
que você conheça, se for o caso. 
Podem ser artistas brasileiros(as) ou 
não. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 
26/07 a 01/08 –  

Assistir ao vídeo disponível neste LINK 
e pesquisar informações sobre o 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

https://www.ted.com/talks/marina_abramovic_an_art_made_of_trust_vulnerability_and_connection?language=pt-br#t-928807
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50 minutos trabalho da performer Marina 
Abramovic. Em seguida, gravar um 
áudio de até 2 minutos relatando suas 
impressões sobre o trabalho da artista. 

Semana de 02 a 
08/08 –  
50 minutos 

Pesquisa de referência sobre artistas 
da performance e da dança, conforme 
indicação prévia do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 09 a 
15/08 –  
50 minutos 

Pesquisa de referência sobre artistas 
da performance e da dança, conforme 
indicação prévia do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 16 a 
22/08 –  
50 minutos 

Preparação de sua Sacola de 
Referências para a Criação, conforme 
indicações prévias do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 23 a 
29/08 –  
50 minutos 

Preparação de sua Sacola de 
Referências para a Criação, conforme 
indicações prévias do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 
30/08 a 05/09 –  
50 minutos 

Prática de escrita, conforme 
orientações do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 06 a 
12/09 –  
50 minutos 

Prática de escrita, conforme 
orientações do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 13 a 
19/09 –  
50 minutos 

Prática de escrita, conforme 
orientações do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 20 a 
26/09 –  
50 minutos 

Prática de escrita, conforme 
orientações do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 
27/09 a 03/10 –  
50 minutos 

Preparação para o primeiro 
compartilhamento do processo 
criativo. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 04 a 
10/10 –  
50 minutos 

Prática de escrita, conforme 
orientações do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 11 a 
17/10 –  
50 minutos 

Prática de escrita, conforme 
orientações do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 18 a 
24/10 –  
50 minutos 

Prática de escrita, conforme 
orientações do professor. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

Semana de 25 a 
31/10 –  
50 minutos 

Preparação para o segundo 
compartilhamento do processo 
criativo. 

Praticoteorica Google Drive 
da turma 

 
 

 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação neste componente curricular observa o que dispõe as Resoluções 15/2011 e 25/2020 do Conselho 
de Graduação da UFU, e se dará de maneira processual, ao longo de todo o período letivo, considerando 
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diferentes instrumentos avaliativos e o desempenho individual das e dos estudantes. 

O conjunto total de atividades avaliativas terá o valor de 100 pontos, sendo que nenhuma delas ultrapassará 
o limite de 40 pontos. 

No primeiro encontro apresentaremos a proposta de avaliação e discutiremos os critérios e prazos a serem 
observados ao longo do período. Este será o momento para estabelecermos os acordos iniciais do curso, que 
poderão ser revistos ao longo das semanas subsequentes. Após cada atividade avaliativa, os e as estudantes 
serão informados dos resultados das mesmas. 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 
 

Data Atividade Pontuação Critérios 

26/07  
08:50 às 11:30 

Compartilhamento de 
referências de artistas 
da arte da 
performance. 

5,0 

Indicação de até quatro nomes 
de artistas da  performance. 

16/08 e 23/08  
08:50 às 11:30 

Compartilhamento de 
estudos sobre artistas 
da performance. 15,0 

Apresentar mini bio do(a) artista 
(5,0); 
Indicar as principais obras (5,0); 
Estabelecer relação os interesses 
artísticos próprios (5,0). 

30/08  
08:50 às 11:30 

Apresentação da 
Sacolade Referências. 
Compartilhamento em 
até 10 minutos dos 
materiais levantados, 
conforme orientação 
prévia do professor. 

10,0 

Coerência entre os materiais e a 
proposta de experimentação 
artística do(a) estudante (10,0). 

27/08  
08:50 às 11:30 

Compartilhamento 
dos processos em 
primeira etapa. 

25,0 

Demonstração do grau de 
desenvolvimento da proposta 
em relação ao momento 
anterior(5,0); 
Coerência entre o processo e a 
proposta (10,0); 
Capacidade de articulação sobre 
o trabalho (10,0). 

25/10  
08:50 às 11h 

Compartilhamento 
dos processos 
finalizados.  

25,0 

Demonstração do grau de 
desenvolvimento da proposta 
em relação ao momento aneiror 
(5,0); 
Coerência entre o processo e a 
proposta (10,0); 
Capacidade de articulação sobre 
o trabalho (10,0). 

25/10  
às 11h 

Compartilhamento do 
registro das Práticas 
de Escrita. 

20,0 
Coerência entre os registros e 
processo (20,0). 
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7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes 
 

Nesse contexto de atividades remotas, a assiduidade das e dos discentes será verificada quando do início e 
ao final dos encontros síncronos, através de observação da lista de participantes conectados(as), e será 
acompanhada durante toda a duração do encontro, através do uso de câmera de vídeo e/ou da participação 
ao longo das dinâmicas propostas. O cumprimento das atividades assíncronas, em conformidade com os 
prazos e critérios estabelecidos previamente, também funcionará como meio de verificação do envolvimento 
das e dos estudantes com o componente curricular. 

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

 
O envio das atividades deverá ser feito exclusivamente através de recurso específico disponibilizado 
pela plataforma Google Drive ou por e-mail, conforme previamente indicado pelo docente. 
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