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INSTITUTO DE ARTES 

COLEGIADO DO CURSO DE TEATRO 

 
PLANO DE ENSINO 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: PROJETOS INTERDISCIPLINARES - PROINTER II 

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES 

CÓDIGO: IARTE33304 PERÍODO/SÉRIE:  TURMA: Y 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

30h 

PRÁTICA: 

60h 

TOTAL: 

90h 
OBRIGATÓRIA: (X  ) OPTATIVA: (  ) 

PROFESSOR(A): Renata Bittencourt Meira ANO/SEMESTRE: 2019 II 

OBSERVAÇÕES: 

 

2. EMENTA 

Condução orientada de projetos práticos de estudo relativos à identidade e à formação do professor de 
teatro. A formação e o desenvolvimento profissional do professor de teatro frente às situações 
apresentadas pelos diferentes ambientes de ensino e aprendizagem. Os espaços de formação do professor 
de teatro e os espaços de aprimoramento oferecidos pelas instituições de ensino. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

As atividades do PROINTER II neste semestre estão organizadas em dois eixos:  um estudo prático de 
danças brasileiras, no qual os estudantes irão aprender a cantar, dançar e tocar tambor 

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral:  
Possibilitar ao graduando um contato sistematizado, organizado e orientado com diferentes campos de 
atuação do profissional de Teatro. Construir conhecimentos a partir do estudo dos diferentes espaços e 
contextos de formação do professor-artista. 

Objetivos Específicos:  

Contribuir e acompanhar a realização do projeto “Os profissionais egressos e o campo de trabalho para os 
graduados no Curso de Teatro do IARTE/UFU” elaborado e realizado pelo Núcleo Docente Estruturante, que 
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tem por objetivo geral “um levantamento quantitativo e uma análise qualitativa sobre a atuação 
profissional dos egressos do Curso de Teatro da UFU”. 

Aprender as danças-cantos-batuques criadas no projeto de pesquisa e extensão Baiadô: pesquisa e prática 
das danças brasileiras; bem como conhecer os diferentes contextos culturais e políticos que estabelecem 
diferentes significados à esta prática coletiva. 

 

5. PROGRAMA 

Eixo Temático “a atuação profissional dos egressos do Curso de Teatro “: ações de apoio e suporte ao 
evento “I Encontro de Egressos do Curso de Teatro” e à busca de dados sobre os egressos prevista no 
projeto coordenado pelo Núcleo Docente Estruturante.  

Eixo Temático “cultura popular brasileira”: estudo prático sobre a experiência de contato, troca e criação 
de danças-cantos-batuques de motrizes africanas desenvolvidos no projeto de pesquisa e extensão Baiadô: 
pesquisa e prática das Danças Brasileiras (2002-2011). Abrange o estudo do contexto cultural dos ritmos 
cacuriá, coco, ciranda e congado por meio da história oral e relatos de pesquisa de campo. 

 

1. Atividades: 

a. contribuir com o projeto do NDE que inclui  

i. levantamento e mapeamento de dados dos egressos 

ii. aplicação de formulário sobre a vida profissional dos egressos 

iii. realização do I Encontro de Egressos do Curso de Teatro 

b. compartilhamento de músicas e danças criadas no Baiadô 

i. organização de textos a partir de uma transcrição de entrevista que inclui  

1. a história de criação das canções/jogos 

2. modo de cantar  

3. descrição da dança 

ii. organização do registro das danças/jogos Baiadô 

iii. Blog do Baiadô como repositório de informações 

 

6. METODOLOGIA 

Os trabalhos estão distribuídos em dois momentos distintos na semana: 

encontros de dançar-cantar-batucar às quartas feiras  

prática em grupo que inclui tocar tambor, bater palmas, dançar e cantar; na qual cada 
participante tem a oportunidade de treinar a condução das práticas, denominada no 
contexto das danças populares de “puxar” as danças. 

história de criação de cada dança-canto-batuque que inclui o contexto cultural e afetivo; 
por meio das quais são constituídos significados pessoais, de grupo e culturais; e são 
estudados exemplos de interação e hibridismo cultural. 
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desenvolvimento das atividades do projeto às sextas feiras 

trabalho prático de grupos que contribuem com o projeto “Os profissionais egressos e o 
campo de trabalho para os graduados no Curso de Teatro do IARTE/UFU”, coordenado pela 
docente e articulado pela estagiária do projeto,  nas seguintes frentes de trabalho: 

produção do I Encontro dos Egressos do Curso de Teatro 

contato com egressos para levantamento de dados  

mapa da atuação profissional dos egressos do curso de teatro 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

O acompanhamento das atividades será feito por meio de relatórios e acompanhamento das tarefas. 

A presença nos encontros também é considerado um indicador de aprendizagem. 

Os estudantes farão autoavaliação considerando os objetivos do componente curricular. 

 

a. 25 pontos - realização dos projetos - porcentagem de nota coletiva - autoavaliação 

b. 25 pontos - participação nos resultados -  

i. relatório individual mensal de atividades realizadas 

ii. acompanhamento regular das atividades realizadas  

1. compartilhamento nos encontros das ações realizadas  

2. registro cotidiano das contribuições _ reuniões e troca de 

correspondência com a estagiária do NDE 

c. 25 pontos - elaboração de textos: 

i. texto final sobre uma das atividades, sua participação, relevância para o 

curso  

ii. texto sobre as danças do Baiadô 

d. 25 pontos - presença nas atividades 
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9. APROVAÇÃO 
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