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1

APRESENTAÇÃO
O presente documento institui o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de

Licenciatura em Teatro, na modalidade presencial, matutino, vinculado ao Campus
principal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
A proposta sistematiza as reformulações propostas pela Coordenação do Curso e o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) para a estrutura curricular da Licenciatura em Teatro,
com contribuições de docentes e discentes do Curso e aprovadas por seu Colegiado. O
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aqui apresentado atualiza a estrutura curricular 002 e
suas concepções adjacentes, implementado a partir de 2014 por meio da Resolução nº
032/2013 – CONSEPE/UFRN, de 12 de março de 2013.
A elaboração deste documento que redefine o Projeto Pedagógico do Curso é
resultado de um processo de discussões e avaliações, organizado pela Coordenação do
Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE, com as/os docentes do Curso e com as/os
discentes representantes, com revisão e assessoramento da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) por meio do Setor de Acompanhamento de Cursos de Graduação da Diretoria
de Desenvolvimento Pedagógico.
A redação deste arquivo atende as orientações da PROGRAD, contendo histórico,
diagnóstico, justificativa, objetivos, dados da infra- estrutura, quadro de servidores técnicos
e docentes, caracterização geral do curso, acompanhamento de egressos, metodologia,
estrutura da matriz curricular, comparativo entre as estruturas curriculares, plano de
migração, apoio ao discente, avaliação do processo de ensino-aprendizagem e de projeto
pedagógico, caracterização dos componentes curriculares e anexos.
Como a mudança estrutural do curso apresenta muitas afinidades com as propostas
que haviam sido apresentadas no Projeto Pedagógico anterior, foram mantidos diversos
trechos e concepções do projeto anterior, cuja comissão de sistematização está referenciada
na ficha técnica deste documento agora atualizada.
Entendemos que o processo de reestruturação de um Curso é fruto de um esforço
contínuo e coletivo, aproveitamos o ensejo para dar os devidos créditos ao trabalho que foi
feito anteriormente pelas/os docentes e discentes, que desde 2007 têm trabalhado no
desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos do Curso de Licenciatura em Teatro.
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2. HISTÓRICO E DIAGNÓSTICO DO CURSO
Ao longo dos últimos onze anos, docentes e discentes do Curso de Licenciatura em
Teatro da UFRN observaram e avaliaram os êxitos e as fragilidades do Curso. Numa
revisão sistematizada do seu antigo PPC, reconheceram-se as áreas que necessitavam de
reformulações. Após uma série de avaliações, aliadas às perspectivas de atualização do
conhecimento, processualmente pertinentes a qualquer sistema de formação, como já havia
sido planejado no antigo PPC (Resolução n.º 043/2006-CONSEPE, de 02 de maio de 2006)
quando o curso passou a ser Licenciatura em Teatro e por fim, e a primeira reestruturação
realizada em 2012 (Resolução No. 032/2013 – CONSEPE, de 12 de março de 2013),
elaborou-se o presente Projeto Pedagógico de Curso – PPC, incorrendo em revisões de
conceitos e sistemas, na implantação de ajustes e em atualizações, para o bom
desenvolvimento do Curso.
Na época em que foi criado, o Curso de Licenciatura em Teatro objetivou atender à
demanda da sociedade, o que veio a contribuir para a melhoria, formação e fortalecimento
dessa área de conhecimento – TEATRO – no Estado do Rio Grande do Norte, de modo a
promover uma atualização das atividades educacionais e de conhecimento científicocultural desenvolvidas anteriormente, no Curso de Licenciatura em Educação Artística,
Habilitação Artes Cênicas 1.
De acordo com o Projeto elaborado em 2005, a Licenciatura em Educação Artística
da UFRN foi criada pela Resolução n.º 72/75-CONSEPE2, de 1º de agosto de 1975, e pela
Resolução n.º 42/75-CONSUNI3, que levaram em consideração os projetos de criação de
novos Cursos e Habilitações, a expansão das atividades de ensino da UFRN, o atendimento
específico ao mercado de trabalho, o atendimento à demanda das políticas governamentais
referentes à formação de recursos humanos e, mais especificamente, a habilitação de
docentes para o ensino de matérias definidas como obrigatórias pela Lei n.º 5692/71, de 11
de agosto de 1971.

1

O referido Curso de Graduação.
Na UFRN, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
3
Na UFRN, Conselho Universitário.
2

2

O Curso de Licenciatura em Educação Artística teve seu ato de reconhecimento
oficializado pela Portaria Nº 490/80-MEC, de 18/09/1980, sendo oferecido no turno
matutino, com duração média de nove semestres (mínimo sete, máximo quatorze), com
oferta de 25 vagas para a entrada de discentes pelo Concurso Vestibular, no primeiro
semestre de cada ano.
Quando foi criado, em 2007, o Curso de Licenciatura em Teatro passou a receber
anualmente 25 discentes para o turno matutino, com duração média de nove semestres
letivos. Após a aderência ao Programa de Apoio à Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais, o número de ingressantes aumentou para 40 discentes, fato este
que sobrecarregou as ofertas e realizações dos Componentes Curriculares práticos. Em
verdade, um número tão grande de discentes por turma inviabiliza a realização de uma
atividade prática com qualidade e segurança.
A solução adotada foi a de dobrar a oferta de Componentes Curriculares, dividindo
a distribuição de discentes em duas turmas de 20. Contudo, essa mudança aumentou a
demanda de docentes que para atender a todos os discentes precisou dobrar a sua carga
horária. Assim, tivemos um novo problema, pois um docente que dobra a sua carga horária
e ainda têm que dar conta de outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, acabou
assumindo menos Componentes Curriculares e isso gerou a necessidade de contratação de
novos docentes.
No momento em que foi reconhecido pela Portaria Nº. 618-MEC, de 21/11/2013, a
Comissão que avaliou o Curso aprovou o Projeto Pedagógico implantado em 2013, que
passou a vigorar no ano de 2014 e recomendou a contratação de novos docentes para
atender às necessidades da nova matriz curricular. Desde então, outros cinco docentes que
atuam nas áreas de atuação, tecnologia da cena e teoria foram contratados para compor o
quadro de professores da Licenciatura em Teatro.
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2.1 PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO CURRICULAR
Após a implantação do Curso em 2007, os docentes da área de Teatro da UFRN têm
aprofundado uma discussão temática e processual na busca de um modelo pedagógico para
o curso , em diálogo com os demais docentes do Departamento de Artes, integrantes de
outras áreas artísticas de conhecimento e com docentes de outros departamentos desta e de
outras IES brasileiras para compor a Estrutura Curricular do Curso.
Esta discussão vem amadurecendo desde a implantação do Curso de Licenciatura
em Teatro, e, desde então, tem passado por mudanças gradativas: algumas em função de
uma readequação às novas normas do MEC, outras em função da adesão do Curso de
Licenciatura em Teatro ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI).
A reestruturação do PPC do Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN, que desde
o seu surgimento se tornou referência para os estudos na área de Teatro no RN, além de ser
uma necessidade, almeja contribuir para o seu desenvolvimento e aprimoramento.
Quando da sua proposição, o Curso de Licenciatura em Teatro atendia às
recomendações legais das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação/MEC,
em concordância com a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN). Contudo, em decorrência das novas exigências do MEC, o
curso passou por um novo processo de reformulação em 2012.
Naquele momento, o Colegiado do Curso entendeu que, no exercício da profissão, o
licenciado em Teatro precisava lançar mão de técnicas teatrais, teorias e procedimentos
metodológicos a fim de estimular a produção de um conhecimento artístico na área de
teatro. Neste sentido, o discente do Curso de Licenciatura em Teatro precisava dominar os
conceitos e procedimentos, a fim de poder sociabilizá-los e utilizá-los em sua prática
artístico-pedagógica. Convém mencionar que o Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN
tem um caráter prático-teórico e se propõe a preparar o discente para atuar na área do
ensino do Teatro principalmente na Educação Básica e em outras práticas educativas:
formais e não formais.
Dentre as novas perspectivas curriculares preconizadas pelo MEC, decorre a
necessidade da incorporação de 400 horas de práticas pedagógicas. Desse modo, desde
4

2012, a matriz curricular já havia integrado as Práticas pedagógicas como componentes
curriculares obrigatórios nos quatro primeiros semestres do Curso. Entretanto, como se
trabalha numa perspectiva dialética, em que o discente deverá viver processos de
aprendizagem para poder desenvolver processos de ensino, o ―fazer‖ e o ―ensinar‖ são
ações complementares e desenvolvidas paralelamente. As práticas pedagógicas foram
incorporadas aos componentes curriculares básicos do Curso de Licenciatura em Teatro,
valorizando o diálogo entre o ―ensinar‖ e o ―aprender‖ dentro da sala de aula e são
mencionadas no item 6.3 deste documento, que se refere à Metodologia e nas ementas dos
componentes específicos.
É principalmente a partir do Plano Pedagógico de 2012 e após ter sido
constantemente discutido em reuniões com docentes e discentes durante a realização da
Semana Pedagógica de 2018, que este documento foi elaborado pela Coordenação e o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Teatro da UFRN, tendo sido o presente Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) aprovado em Reunião de Colegiado do Curso de Graduação.
Este encaminhamento metodológico, de caráter pedagógico, ocorre segundo o que
determina o Inciso II do Artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB
9394/96), que atribui às universidades, no exercício de sua autonomia, a tarefa de ―fixar os
currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes‖.
A Secretaria de Ensino Superior (SESU), em cooperação com as Comissões de
Especialistas e o Conselho Nacional de Educação (CNE), elaborou os seguintes
documentos, que foram posteriormente enviados ao Conselho Nacional de Educação para
apreciação e aprovação:
▪

Diretrizes Curriculares para o Ensino Superior em Teatro, Música, Artes
Visuais e Dança;

▪

Diretrizes e Bases da Educação;

▪

Indicadores e padrões de qualidade para avaliação dos cursos de Graduação;

▪

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior
(cursos de licenciatura);

▪

Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional (PNE).
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As orientações contidas nos documentos acima referidos, além de fundamentarem a
proposição de um novo projeto pedagógico para a área de Teatro, atendem a um conjunto
de ações necessárias à formação de um profissional licenciado em Teatro. O presente
documento configura-se como o segundo processo de autoavaliação e a segunda revisão do
Projeto de Criação do Curso e apresenta uma visão mais acentuada sobre os princípios que
vêem sendo adotados, assim como propõe novos direcionamentos para o processo de
formação dos discentes.
O Curso de Licenciatura em Teatro tem crescido muito, principalmente depois da
aderência ao REUNI, porém, as demandas também cresceram e a reformulação do PPC se
faz imprescindível. Este dado, somado às novas exigências do MEC e à reestruturação do
quadro de docentes delineia um novo panorama para o contexto do curso. Cabe salientar
que as demandas do Curso de Licenciatura em Teatro vêm crescendo e buscando atender às
exigências da Resolução nº 004, de 08 de março de 2004, que aprova as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Teatro, a Resolução no. 002, de 1º de
Julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em
ensino superior (Cursos de Licenciatura) e a lei no 13.005/2014 que define o Plano
Nacional de Educação, aprovado pelo Congresso Nacional e a Sanção Presidencial.
No Art. 2º da Resolução nº 004, consta que a organização do Curso de Graduação
em Teatro ―se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do
formando, as competências e habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular
supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, a monografia, o
projeto de iniciação científica ou o projeto de atividade, como trabalho de conclusão de
curso – TCC, componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de
outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.‖.
É salvaguardado, também, no Art. 2º § 2º daquela Resolução, que ―Os projetos
Pedagógicos do curso de graduação em Teatro poderão admitir modalidades e linhas de
formação específica.‖ Nesse sentido, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado
do Curso têm discutido muito a respeito do profissional que se pretende formar.
Com a nova proposta da Estrutura Curricular busca-se suprir lacunas, que
interferem diretamente na formação específica do licenciado em teatro. Um Curso de
6

Graduação em Teatro, mesmo adotando uma modalidade e/ou uma linha de formação
específica, deve atender às demandas de conteúdo e de metodologias da sua área de
conhecimento, considerando as diversas competências, habilidades e pedagogias do Teatro.
Segundo o Art. 3º da Resolução Nº 4, anteriormente citada,
O curso de graduação em Teatro deve ensejar, como perfil desejado
do formando, capacitação para a apropriação do pensamento
reflexivo e da sensibilidade artística, compreendendo sólida
formação técnica, artística, ética e cultural, com aptidão para
construir novas formas de expressão e de linguagem corporal e de
propostas estéticas, inclusive como elemento da valorização
humana e da auto-estima (sic), visando a integrar o indivíduo na
sociedade e tornando-o participativo de suas múltiplas
manifestações culturais.

Assim sendo, quando optamos pelo grau acadêmico de Licenciatura, estamos
optando por formar artistas-docentes, que devem ―saber fazer‖, ―saber vivenciar‖ e ―saber
mediar‖ um conhecimento técnico, artístico, ético e cultural, estimulando a construção
(prático-reflexiva) de formas de expressão, de linguagens, de corporeidades e de propostas
estéticas em direção à dimensão do Teatro como arte, tecnologia, pensamento, ação (e
expressão) cultural e conhecimento.
No exercício da profissão, o licenciado em Teatro precisará lançar mão de técnicas
teatrais, teorias e procedimentos metodológicos a fim de estimular a produção de um
conhecimento artístico na área de teatro. Neste sentido, o egresso do Curso de Licenciatura
em Teatro precisará dominar os conceitos e processos, a fim de poder sociabilizá-los e
utilizá-los em sua prática artístico-pedagógica, principalmente na sua atuação na Educação
Básica. Assim como no desenvolvimento de saberes e fazeres teatrais, na dinâmica formal e
não-formal de processos de aprendizagem na área.
Por isso, a Estrutura Curricular anterior propunha que, nos quatro primeiros
semestres de Curso, o discente direcionasse seus estudos para a apreensão de fundamentos
das matrizes teorias e técnicas do Teatro e da formação pedagógica, a fim de que nos quatro
últimos semestres de Curso este discente pudesse vivenciar o desdobramento destas
matrizes em um grupo de Componentes Curriculares específicos, organizados em blocos de
ênfase.
7

Sendo assim, foram quatro os blocos de ênfase planejados, considerando-se a
experiência artística e suas práticas pedagógicas:
I.

Atuação;

II. Dramaturgia, Estética e Teoria Teatral;
III. Cenografia e Tecnologia Cênica;
IV. Encenação.
O desdobramento de alguns dos seus componentes em blocos de ênfase visava
propiciar aos discentes a aprendizagem de conteúdos específicos da linguagem teatral, com
destaque para a percepção prática das pedagogias a eles pertinentes.
Com a criação dos blocos de ênfase, a formação do discente continuou sendo
multidisciplinar, porém, na prática devido a uma maior autonomia de escolha por parte do
aluno, alguns blocos de ênfase ficaram sobrecarregados e outros não tiveram a adesão
esperada. De modo que algumas turmas ficaram lotadas, sem poder atender a todos os
alunos, em alguns casos, enquanto outras foram prejudicadas com a presença de até três
alunos matriculados, isso quando não se transformavam em estudos individualizados. Esta
avaliação foi possível graças à análise do relatório de matrículas no período que
compreende 2014-2017, e aos relatos de docentes durante as reuniões de colegiado e os
relatos dos discentes na avaliação que é realizada semestralmente com a Coordenação do
Curso.
Como parte do acúmulo dos corpos docente e discente do curso, por meio de
discussões promovidas pela Coordenação do Curso, Colegiado e NDE, avaliou-se que, na
atual versão do curso, os blocos de ênfase serão extintos a fim de propiciar mais
flexibilidade para o itinerário formativo durante o curso, propiciando uma formação mais
ampla aos egressos e otimizando a participação destes nos componentes curriculares e a
distribuição de carga horária dos docentes. Entretanto, manter-se-ão as mesmas áreas de
formação como núcleos ou eixos organizadores, já que são consideradas bastante
pertinentes na formação dos discentes do curso.
Cabe salientar que a nova Estrutura Curricular foi planejada para realizar-se em oito
semestres letivos, diminuindo em um semestre o tempo de permanência do discente na
instituição. Porém, para que isso pudesse ser feito foi necessária uma intensificação da
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oferta de componentes curriculares, sempre respeitando o período matutino. Manteve-se,
assim, a base de componentes curriculares do PPP de 2005 e foram ampliados os
componentes da formação específica. Esse novo formato pode auxiliar a diminuir a evasão,
acentuando as práticas pedagógicas e fortalecendo a formação dos futuros professores de
teatro.
De modo a atender a meta 12, da Lei no 13.005/2014 do Plano Nacional de
Educação, que apresenta metas e estratégias que englobam a Educação Básica e a Educação
Superior (“12.7 assegurar 10% do total de créditos e programas e projetos de extensão
universitária”), contemplamos 324 horas de extensão neste novo PPC.
A abordagem da extensão universitária por esta proposta curricular orienta-se pelo
entendimento da indissociabilidade ensino-extensão-pesquisa, realçando a compreensão de
que os processos de construção do conhecimento e da formação profissional docente na
área de Teatro, pressupondo uma articulação contínua com as realidades sociais e com os
múltiplos agentes que a compõe, de tal modo que os saberes engendrados na e pela
Universidade pressupõem diálogos recorrentes e processos colaborativos com os diversos
contextos comunitários, educacionais e artísticos em favor da formação do professor-artista.
No item 6.3 deste Projeto Pedagógico apresentamos como foi feita a distribuição das 324
horas (10%) da carga horária total do curso.
Outra estratégia discutida e aprovada no NDE e no Colegiado foi a Prova de
Habilidades Específicas. Após cinco anos de discussão, a proposta foi amadurecida e hoje
passa a ser um dos pilares da reestruturação do Curso. Esta preocupação é antiga e já era
contemplada no PPP 2005 quando se discutia as fragilidades do Curso de Educação
Artística.
Vale destacar por fim, que para conduzir esta proposta artístico-pedagógica, o corpo
docente do Curso de Licenciatura em Teatro atualmente é constituído por artistas,
pesquisadores e educadores expressivamente atuantes no campo das Artes da Cena – uma
equipe que entende o docente em artes, como ofício e meio de expressão, portanto, fruto de
investigação aprofundada. Profissionais que entendem que o ensino das artes deve ir além
da transmissão de conhecimentos ou conjunto de técnicas, mas ajude a despertar
habilidades sensíveis e expressivas, desenvolvendo a capacidade de observação, a
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criatividade, a sensibilidade, a sociabilidade e o senso crítico. O curso almeja, desta forma,
formar professores-artistas, que atuem na construção de conhecimentos, contextualizados
no espaço e no tempo, no diálogo constante com diferentes visões de mundo, e formando
sobretudo, um posicionamento ético.

2.2 TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS
Desde a implantação do Curso de Licenciatura em Teatro, a partir do seu PPP
(2007), já se cogitava a necessidade de um Teste de Habilidades Específicas para o ingresso
de discentes neste Curso. Cabe mencionar que a Arte surge na sociedade como uma forma
de expressão humana que busca corporificar o invisível, dizer o indizível e trabalhar um
aspecto da comunicação que se manifesta, muitas vezes, por meio de um viés intuitivo.
Ao longo de seus primeiros anos, o corpo docente passou a reconhecer a maneira
como se dava o processo seletivo para o ingresso de discentes como uma fragilidade do
Curso, uma vez que não abarcava esses aspectos inerentes às artes. De acordo com o PPC
2007 o conjunto de provas que buscavam aferir os conhecimentos, potencialidades e
deficiências de um candidato, nas diversas áreas do conhecimento presentes no ensino
fundamental, excluía a área de Artes, a qual deveria constar entre os objetos de sua seleção
para ingresso no Curso.
Sem entrar nos méritos sobre a validade e eficiência do exame vestibular como
processo seletivo, visto que este também está sendo revisto pela UFRN, cabe ressaltar que
esse instrumento de avaliação gera uma quantidade significativa de dados. Tais dados, em
geral disponibilizados pelas comissões que realizam estes processos seletivos, podem
orientar ações específicas a serem desenvolvidas nos primeiros semestres letivos de um
curso de graduação a fim de melhor suprir as deficiências e valorizar as potencialidades dos
novos discentes.
Nessa perspectiva, a reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura
em Teatro, procura retomar a proposta de uma Prova de Habilidades Específicas e se apoia
nesta ação a fim de propor a nova estrutura curricular do Curso.
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O conhecimento intuitivo é parte da atividade cognitiva e há muito tempo vem
sendo estudado por uma série de filósofos, psicólogos e profissionais afins:
O reconhecimento da intuição como uma fonte autônoma de
conhecimento encontra-se também em Pascal, que com a sua
afirmação le coeur a ses raisons, que la raison ne connait pas (grifo
nosso), põe ao lado do conhecimento pelo intelecto um
conhecimento pelo coração; ao lado do conhecimento racional um
conhecimento emocional. (HESSEN, 1987, p. 217).4
Os artistas, os poetas e todos aqueles que de alguma maneira constroem ou ajudam
a construir valores estéticos se utilizam da intuição para representar e ressignificar o mundo
visível, a sociedade e tudo aquilo que está imerso dentro dela. Neste sentido, produzir arte
ou orientar a produção de arte implica estabelecer parâmetros estéticos, assimilar conceitos,
apreender e transmitir técnicas, e desenvolver a capacidade de resolver problemas relativos
à sensibilidade e à intuição.
Assim, convém salientar que fazer arte não é simplesmente uma escolha pessoal, e
sim uma percepção de habilidades e facilidades do indivíduo no diálogo com o mundo.
Cada qual tem uma maneira de pensar, de se expressar e de agir, e isso tudo deve ser levado
em consideração quando se escolhe um ofício ou uma profissão.
E neste sentido, quem manifesta um interesse pela área de artes, também necessita
desenvolver alguns atributos específicos e dialogar com o mundo de uma determinada
maneira.
Por isso, para ingressar num curso de Licenciatura em Teatro é importante que o
candidato tenha um mínimo de conhecimento acerca dos princípios norteadores do fazer
teatral, pois a modalidade licenciatura pressupõe o ―saber fazer‖ para ―poder ensinar‖. Daí
torna-se importante incluir a avaliação das habilidades e capacidades dos candidatos ao
curso no que diz respeito a esses fatores.
Neste sentido, quando pensamos numa Prova de Habilidades Específicas para um
Curso de Licenciatura em Teatro, o objetivo não é medir se o candidato tem ou não
―talento‖, mas sim, avaliar o candidato de forma global, observando como ele se relaciona
4

HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. Coimbra, Portugal: Editora Armênio Amado, 1987.
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em grupo, como ele exercita o seu potencial criativo, que referências ele traz do universo
teatral, de modo que ele se mobiliza para solucionar problemas referentes à nossa área de
conhecimento e como ele se disponibiliza para identificar suas dificuldades e trabalhar
sobre elas.
Desta forma, quando defendemos a existência de uma Prova de Habilidades
Específicas para o Curso de Licenciatura em Teatro, estamos também tentando levar em
consideração os conteúdos da área de Artes, e que segundo a LDB 9349/1996 são
componentes curriculares obrigatórios nos níveis da educação básica.
O Teste de Habilidades Específicas, além de identificar as potencialidades dos
candidatos para uma área tão específica de conhecimento como o Teatro, também reafirma
a necessidade das aulas específicas de Música, Artes Visuais, Teatro e Dança no ensino
fundamental, determinação proposta pelo MEC.
O objetivo do Teste de Habilidades Específicas é ajudar a classificar os ingressos no
curso. Tal iniciativa permite inclusive que o candidato compreenda melhor quais
habilidades serão trabalhadas ao longo do Curso de Graduação. E também serve como um
importante instrumento para identificar qual tem sido o perfil do candidato que procura a
Licenciatura em Teatro.
O teste é composto de aulas-oficinas que podem ser práticas, teóricas e práticoteóricas e deve abordar conhecimentos específicos da área Teatral e de reflexões
pedagógicas a ela voltadas. As aulas-oficina são aplicadas pelos docentes do Curso de
Licenciatura em Teatro e obrigatórias para o ingresso no Curso. A data de realização do
THE segue as políticas em curso na UFRN, considerando o melhor período para aplicação
do mesmo, de acordo com as agendas construídas coletivamente nos colegiados da
Instituição.
Por fim, a nota do Teste de Habilidades Específicas é somada à nota do Enem e
desta soma é obtida a média final do candidato. Os 40 candidatos melhor classificados tem
o direito de efetuarem a matrícula no Curso de Licenciatura em Teatro. Encaminhamos em
anexo a Proposta de Resolução da Prova de Habilidades Específicas aprovada em
Colegiado em 08 de março de 2012.
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3. OBJETIVOS DO CURSO
3.1 GERAL
FORMAR

DOCENTES PARA O ENSINO DE

TEATRO com domínio qualificado das práticas

cênicas (poéticas e pedagógicas), da linguagem teatral, da leitura e análise históricocultural das produções artísticas relacionadas à área de Artes e mais especificamente ao
Teatro, para atuar na sociedade de modo crítico e construtivo.

3.2 ESPECÍFICOS
De modo específico, o curso de Licenciatura em Teatro desta Universidade objetiva:
➢

Formar docentes em permanente coerência com a práxis da gestão do
conhecimento contemporâneo e histórico dessa linguagem, em sintonia com o
que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – brasileira; os
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – (Ensino Fundamental e Médio),
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior,
Diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE), os Referenciais de
Formação de Docentes do MEC e ao Projeto de Desenvolvimento
Institucional da UFRN;

➢

Implementar uma nova proposta de estudo do Teatro por meio de um
currículo

auto-avaliativo,

flexível,

constituído

de

modo

híbrido

e

interdisciplinar em Componentes Curriculares, estruturados em unidades
mínimas de conteúdo e projetos específicos de trabalho;
➢

Realizar o Curso de Licenciatura em Teatro – cumprindo uma carga horária
total de 3.240 horas de estudos desdobradas em conteúdos curriculares de
natureza científico-cultural, em estágio curricular supervisionado, em
atividades supervisionadas do ensino-aprendizagem, práticas pedagógicas,
extensão, TCC e em atividades teórico-práticas;
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➢

Efetivar um currículo mínimo de prática de estudos em conteúdos de natureza
científico-cultural, distribuído em aulas presenciais, produção acadêmica e
estudos orientados, cumprindo uma carga de 2.640 horas de trabalho;

➢

Propiciar ao corpo discente licenciando uma formação fundamentada em
Estágio Curricular Supervisionado, em atividades curriculares de 400 horas,
com vivências regulares na Educação Básica (formal e não-formal);

➢

Propiciar ao corpo discente licenciando uma formação fundada em Prática
Pedagógica efetiva e eficaz, sendo-lhes destinadas 400 horas às práticas como
componente curricular, vivenciadas ao longo do Curso;

➢

Oportunizar ao corpo discente licenciando uma formação que situe e
contextualize o processo de formação no espaço e no tempo, por meio de 324
horas destinadas a projetos de extensão universitária;

➢

Desenvolver e destacar a noção do professor-artista enquanto processo de
formação teórica e prática, que transita entre os saberes artísticos e saberes
pedagógicos na busca por um possível equilíbrio e articulação entre esses
saberes;

➢

Efetivar a prática acadêmica do discente em Atividades Teórico-práticas
necessárias à sua formação na Licenciatura e que sejam de áreas específicas
de interesse dos estudantes– produção estética, participação em eventos
acadêmicos de fóruns regionais, nacionais e internacionais, publicação
científica, iniciação à docência, extensão, monitoria, entre outros –,
cumprindo a carga horária de 200 horas do currículo obrigatório;

➢

Instigar a busca de metodologias de formação em Teatro para docentes, nas
ênfases atuação, encenação, dramaturgia, direção, historiografia, cenografia,
iluminação, figurino, maquiagem, sonoplastia, entre outros agentes de
construção da cena, por meio das linhas de pesquisa e de laboratórios
pedagógicos, como o Laboratório de Encenação Teatral, Laboratório de
Tecnologia Cênica e o de Pesquisas e Estudos Teatrais, já em funcionamento,
e outros laboratórios em fase de implantação, de modo a promover a
formulação de uma identidade local para o estudo dessa linguagem;
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➢

Estimular a autonomia do discente licenciando enquanto professor artista para
propor um trabalho artístico como autor/ator/encenador/criador dentro e fora
de sala de aula;

➢

Produzir e difundir as produções artísticas resultantes de Componentes
Curriculares, projetos de extensão, experimentos e grupos de pesquisa que
atuem em parceria com o Curso de Licenciatura em Teatro;

➢

Possibilitar a formação em Teatro em fluxo contínuo, partindo da preparação
para a graduação, por meio de cursos e projetos de extensão universitária ao
nível do ensino médio, e da graduação para a pós-graduação, pelo
desenvolvimento regular das linhas de pesquisa;

➢

Garantir que o interesse pelo estudo das linguagens cênicas seja estimulado e
aprofundado, permanentemente, por meio de estudos e do contínuo
credenciamento qualitativo de suas respectivas habilitações;

➢

Implementar políticas de formação acadêmica junto aos discentes da
graduação, em grupos de estudo permanentes, como parte das atividades
complementares, e aos discentes da pós-graduação, inserindo-os nas linhas de
pesquisa que se desenvolvem na Instituição, estimulando-lhes à iniciação
científica, à prática docente e ao envolvimento em projetos extracurriculares
de pesquisa e extensão universitárias;

➢

Participar de políticas de formação continuada para a comunidade externa, por
meio da extensão universitária – cursos e projetos – direcionada a discentes já
egressos desse Curso, docentes na Educação Básica;

➢

Estimular a participação contínua e crescente de discentes no meio acadêmico,
otimizando o seu tempo de permanência na instituição, a partir da avaliação e
gestão participativa de problemas da gestão acadêmica – trancamento de
Componentes Curriculares e de programa de curso, reprovações, a falta de
conexão de discentes com os mecanismos de aprendizagem a que tem acesso
etc. – o que, comprovadamente, implica redução da evasão escolar;
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➢

Capacitar o discente licenciando para atuar com ética, responsabilidade e
comprometimento em todas as instâncias de suas competências;

➢

Encaminhar estudos e reflexão sobre o fazer teatral e sua abrangência sóciocultural; capacitando o aluno para o exercício da observação e da análise
crítica sobre as manifestações artísticas e os contextos onde estão inseridos;

➢

Desenvolver o processo de ensino aprendizagem a partir da articulação entre a
instituição de educação superior e o sistema de educação básica, por meio da
participação em fóruns estaduais e municipais permanentes de apoio à
formação do docente, em regime de colaboração a fim de contemplar questões
socioambientais, éticas, estéticas e relativas a diversidade étnico-racial, de
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios
de equidade.
➢ Instaurar e manter um mecanismo de acompanhamento e avaliação contínua
desse projeto de curso, de modo a promover uma atualização sistemática e
rigorosa do conhecimento e de suas práticas ao longo de sua duração.

4. JUSTIFICATIVA
Diante do exposto no Item 1.2, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Teatro apresenta uma nova proposta para o ensino de Teatro na UFRN como objeto sóciopolítico-cultural, considerando as especificidades dessa área do conhecimento e as
necessidades de aprimoramento das práticas didático-pedagógicas para o ensino de Teatro
em nossa sociedade, com a consciência de que o mesmo:
➢ apresenta formato e conceituação garantidos na nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação – LDB – brasileira;
➢ incorpora conteúdos e metodologias de ação referendados nos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCNs – (Ensino Fundamental e Médio);
➢ aponta objetivos, no que tange à estruturação de um currículo de Licenciatura,
afinados com o que normatizam os Referenciais de Formação de Docentes do MEC;
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➢ sintoniza com a política da UFRN de melhoria da qualidade dos cursos de
graduação;
➢ apresenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica;
➢ engloba as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.
A Universidade – lugar privilegiado para a formação de docentes, pesquisadores e
produção do conhecimento – pode contribuir para o processo de criação de novos modos de
convivência com os saberes e entre os povos, multiplicando essas idéias por meio da ação
dos educadores que nela se formam.
Nesse sentido, o Curso de Licenciatura em Teatro surge como mais um espaço onde
o crescimento dos saberes torna legítimo o debate em torno das necessárias
"transformações de mentalidades", dentro e fora da Universidade, alimentando uma cultura
criativa transdisciplinar e multirreferencial.
O Histórico de existência do Curso em vigência, cotidiano e institucional –inclusive
–, tendo já formado as suas primeiras turmas de egressos, é o maior Diagnóstico do Curso
de Licenciatura em Teatro. Ao longo dos últimos anos, compreendemos que as principais
fragilidades do Curso dizem respeito:
1) à compreensão profunda da Licenciatura como prática de construção de
conhecimento;
2) às ineficácias da atual Estrutura Curricular – sua constituição material, seu
fluxo de realização, suas pedagogias, o número de discentes ingressantes em sala de
aula;
3) à necessária inserção das 400 horas de Práticas Pedagógicas como práticas de
Curso, que contribuem na formação docente, práticas de construção de
conhecimento, de constituição de sujeitos;
4) à duração média do Curso –oito períodos letivos, para uma carga horária geral
de 3240 horas (considerando, inclusive, o acréscimo de 400 horas das Práticas
Pedagógicas e 324 horas de Atividades de Extensão);
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5) à condição prévia do discente ingressante – sua realidade de origem, suas
competências, sua formação até a universidade, seus domínios de conteúdo, seus
interesses e seu comprometimento com sua formação.
Superar tais fragilidades a partir não apenas da estruturação de uma nova Estrutura
Curricular, passou a ser a meta central do presente trabalho docente estruturante. Na
graduação em Teatro, adotamos a perspectiva de um trabalho sistêmico, inserindo a nova
Estrutura Curricular com um novo modelo de seleção de discente para o ingresso no Curso;
com novas metodologias de interconexão de componentes e práticas curriculares, com
perspectivas de mudança do paradigma de formação, considerando a Licenciatura no centro
das proposições, sem deteriorar a compreensão do conhecimento específico – o Teatro.
O projeto para reformulação do Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN reafirma
o espaço da Arte na Universidade e na Educação Básica, atendendo a uma das exigências
da política educacional brasileira mais recente, conforme observado na nova Lei de
Diretrizes e Bases.
O referido curso, voltado para a formação de docentes, tem como eixos curriculares
a linguagem do teatro como conhecimento e preparação de profissionais afinados com as
dinâmicas sociais, epistemológicas, éticas e estéticas exigidas no contexto contemporâneo,
de modo a superar as segregações entre as áreas de conhecimento, teoria e prática, ensino,
pesquisa e extensão, ciência e cultura, arte popular e erudita, entre outras.
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5 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL
5.1 Infraestrutura Física do Curso

O Departamento de Artes, sub-unidade com maior proximidade com o curso no
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, oferece uma infraestrutura significativa de
laboratórios e outros equipamentos educacionais, que serão disponibilizados para a
Licenciatura em Artes Cênicas – Habilitação Teatro.
I – infraestrutura administrativa
Relação das salas do
prédio principal do
DEART (levantamento
preliminar) SALA/nº
1
2
3
4e5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DESCRIÇÃO

Estúdio de Dança Edson Claro
Oficina de Plásticos e Metais
Sala de Projetos
Oficina de Madeira
Apoio Administrativo
Grupo de Pesquisa
Supervisão Acadêmica
Sala da Xerox
Biblioteca Setorial
Depósito
Teatro Laboratório Jesiel Figueiredo
Sala de Gravura
Arquivo
Ateliê de Pintura
Laboratório de Informática – Aulas
Laboratório de Informática – Pesquisa
Laboratório de Informática – Aulas
Grupo de Pesquisa – LINCC
Grupo de Pesquisa
Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena –
Cenotec
Sala de Aula Prática/Ensaio
Arte na Escola
Pós-Graduação Design
Pós-Graduação Artes Cênicas
Sala de Aula Teórica
Sala de Aula Teórica
Sala de Aula Teórica
Grupo de Pesquisa
Sala de Aula Teórica
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Sala dos PIBIDs de Teatro e Dança
Centros Acadêmicos
Sala de Aula Teórica
Sala de Tecnologia da Informação/Multimídia
Sala de Cenotécnica
Gabinetes de Professores
Gabinetes de Professores
Sala das Pós-Graduações
Copa
Gabinetes de Professores
Grupo de Pesquisa em Cultural Visual – Matizes
Sala de Qualidade de Vida
Secretaria Administrativa
Coordenação
Coordenação
Assessoria Administrativa

II - Laboratórios
- Teatro Laboratório Jesiel Figueiredo – Teatro com capacidade para 80 lugares,
equipado com sistema de som e iluminação, além de praticáveis e camarim. Este
equipamento está voltado para a experimentação cênica dos estudantes do Departamento de
Artes - DEART UFRN.
- Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena - CENOTEC – Criado
em 2007, este laboratório se dedica ao Ensino, Pesquisa e Extensão na área de Cenografia,
entendida como a arte de organização, manipulação e orquestração do espaço da cena e
seus fundamentais, a saber: iluminação, cenário, figurino, maquiagem e som. O laboratório
funciona na sala 21, do DEART UFRN. Em seus 60m2, a sala possui um valioso acervo
bibliográfico na área, além de vídeos e outros materiais didáticos. Possui estrutura para
receber aulas e palestras, com mesas e cadeiras que comportam até 40 pessoas. A sala é
equipada com projetor multimídia, sistema de Home Theater e TV Digital de 50´´.
- Laboratório de Criação, Execução e Manutenção de Trajes para a Cena.
- Laboratório de Experimentação e Usabilidade – LEXUS.
- Laboratório Ecoar
- 4 Laboratórios de informática.
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- Laboratório de Gravura
- 03 Laboratórios-oficinas de materiais: Plástico, Metal e Madeira (não concluídos)
- Laboratório 10 Dimensões

Atualmente, o Departamento de Artes conta com 63 salas distribuídas em salas
teóricas, práticas, laboratórios de informática, pesquisa e extensão. Além das salas
administrativas utilizadas pelo quadro docente, técnico e terceirizado. A maioria das salas
conta com aparelhos de ar condicionado.
Todas as salas teóricas são dotadas de equipamentos multimídia (Computador,
Projetor e caixas de som), as salas práticas são dotadas de aparelho de som, dos laboratórios
informática, três deles são dotados de computadores, projetor e caixa de som multimídia.
Apenas um, é destinado à pesquisa.
Em relação aos laboratórios e oficinas o departamento necessita de ampliação de
seu quadro de técnicos administrativos e muitas melhorias, adequações e ampliação da
infraestrutura.
Destacamos dentre essas ações:
1) Os laboratórios-oficinas de materiais plásticos e metais que ainda não foram concluídos;
2) O Teatro do prédio anexo que não foi concluído e apresenta problemas estruturais;
Esperamos que durante esse triênio todas as pendências estruturais sejam sanadas, pois as
mesmas são de caráter urgente, e salientamos que os cursos do departamento perderão nota
em uma próxima avaliação do MEC, caso esses problemas não sejam resolvidos e as obras
do Teatro grande no prédio anexo não forem finalizadas.
4) O Laboratório de Criação, Execução e Manutenção de Trajes Para a Cena necessita de
maquinário adequado, a saber, máquinas de costura, máquinas de lavar e secar roupas,
armários para organização do acervo de figurinos, ferros elétricos para passar roupas.
5) Galeria de Artes, começa a ter estrutura mais próxima da dinâmica de uma Galeria de
Artes e a definição de parte da antiga Sala E para Reserva Técnica da Galeria de Artes,
atividades de Residência e Arte Educação; necessidade de reforma da Galeria de Artes
instaurando: Mezanino, iluminação adequada e alternativa; ar condicionado e estrutura para
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exibições da Galeria.Confecção de cubos e suportes em madeira branca . Mobiliário,
incluindo: mesa, cadeira e computador para funcionaria da Galeria; cadeira ou sofá para
visitantes. Mesa de reunião, cadeiras e computador para Laboratórios de Curadoria e
Mediação.

5.2 PESSOAL DOCENTE DO CURSO
As preocupações com o encaminhamento das qualificações desses docentes
apontam para o atendimento das necessidades da área de Teatro na UFRN, objetivando uma
unicidade deste empreendimento pedagógico, ou seja, uma sintonia de composição
complexa entre os campos de estudo dos referidos docentes com os mecanismos
referenciais de abordagem desses campos, como se lê no quadro a seguir:

5.2.1 DOCENTES EFETIVOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO
QUADRO 01 – CORPO DOCENTE
Docente

Regime

Prof. Adriano Moraes de Oliveira

DE

Profa. Ana Caldas Lewinsohn

DE

Prof. André Carrico

DE

Prof. Jefferson Fernandes Alves

DE

Prof. José Sávio Oliveira de Araújo

DE

Profa. Laura Maria de Figueiredo

DE

Prof. Makarios Maia Barbosa

DE

Profa. Mayra Montenegro de Souza

DE

Titulação
Área de Atuação
Doutor e
Atuação, Direção Teatral
Pesquisador
e Pedagogia do Teatro;
Doutora
Pesquisadora
Atuação, poéticas do
com Pós
corpo e Direção Teatral;
Doutorado
Doutor
Pesquisador Dramaturgia, História do
com Pós
Teatro e Cultura Popular;
Doutorado
Doutor e
Teatro, pedagogias do
Pesquisador
teatro e educação;
Doutor e
Estudos Cenográficos,
Pesquisador
Tecnologias da cena,
com Pós
Economia da Cultura e
Doutorado
Pedagogia do Teatro;
Mestre e
Tecnologias da Cena,
Pesquisadora
Pedagogia do Teatro;
Encenação, dramaturgia,
Mestre e
estudos culturais e
Pesquisador
processos poéticos;
Mestre e
Atuação, poéticas do
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Pesquisadora
Profa. Melissa dos Santos Lopes

DE

Doutora e
Pesquisadora

Profa. Monize Oliveira Moura

DE

Doutora e
Pesquisadora

Profª Naira Neide Ciotti

DE

Prof. Robson Carlos Haderchpek

DE

Doutora e
Pesquisadora
com Pós
Doutorado
Doutor e
Pesquisador
com Pós
Doutorado

corpo e da voz, Música
na Cena
Atuação, poéticas do
corpo e Direção Teatral;
História do Teatro
Brasileiro e História do
Teatro;
Encenação, performance
e processos poéticos;

Atuação, poéticas do
corpo e Direção Teatral;

Quadro 02 – Pessoal Técnico-Administrativo em Educação do Curso

Unidade:

DEPARTAMENTO DE ARTES

Categoria:
Considerar servidores localizados na
unidade:

Técnico Administrativo

UNIDADE/SETOR: DEPARTAMENTO DE ARTES
Atividade
FIM

Quantitativo
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Nome

Cargo

Escolaridad Regime
e
Jurídico

Situação

ADRIANO
MARINHO
DOS SANTOS
AMAURI
GLEYDSON
DE
OLIVEIRA
ARAUJO
BRENO
MARIZ

TÉCNICO DE
LABORATÓRIO
ÁREA

Ensino
superior

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

AUXILIAR EM
Ensino
ADMINISTRAÇÃO médio

Estatutário

Ativo Permanente
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BATISTA DE
ARAUJO
BRUNO
OLIVEIRA
FERREIRA
GISELE
ELOA LOPES
BERNARDIN
O
GLEDSON
LUIZ
BEZERRA
OLIVEIRA
ILLANNE
MAYARA DE
OLIVEIRA
IVELY
BARROS
ALMEIDA
JORGE
HENRIQUE
TEOTONIO
DE LIMA
MELO
JORGE
KLEITON DE
MEDEIROS
NASCIMENT
O
JOSIANE
MELLO
MARCIO
ROGERIO
SANDOVAL
MATOS
PEDRO MAIA
MENDES
JUNIOR
RAFAEL DE
MACEDO
FREIRE
RAFAEL

TÉCNICO EM
SECRETARIADO

Ensino
superior

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

AUXILIAR EM
Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

BIBLIOTECÁRIOEnsino
DOCUMENTALIST
superior
A

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

TÉCNICO EM
ASSUNTOS
EDUCACIONAIS

Estatutário

Ativo Permanente

BIBLIOTECÁRIODOCUMENTALIST Mestrado
A

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior

Estatutário

Ativo Permanente

ASSISTENTE EM

Estatutário

Ativo Permanente

Ensino
superior

Ensino
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KELLER
MENEZES
SAVIO
JORDAN
AZEVEDO
DE LUNA

ADMINISTRAÇÃO superior

Ensino
superior

Estatutário

Ativo Permanente

TÉCNICO DE
TALES EVAN
Ensino
TECNOLOGIA DA
DA SILVA
superior
INFORMAÇÃO

Estatutário

Ativo Permanente

TAYLOR
HANS
ASSISTENTE EM Ensino
FERREIRA
ADMINISTRAÇÃO superior
DOS SANTOS

Estatutário

Ativo Permanente

YCARO
RAVEL
DANTAS

Estatutário

Ativo Permanente

COREÓGRAFO

ASSISTENTE EM Ensino
ADMINISTRAÇÃO superior
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6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
6.1

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO

6.2

PERFIL DO EGRESSO

Deste modo, pode-se compreender que a vertente da formação profissional ensejada
e especificada nesse documento contempla o ensino das artes cênicas e suas respectivas
estruturas de conhecimento, comprometendo-se, no presente projeto político-pedagógico,
com a formação do docente de Teatro. O campo de atuação desse profissional encontra-se
prioritariamente na instituição escolar, mais especificamente no contexto da educação
básica, porém não se restringe a esta, visto que o Teatro, como fenômeno educativo,
transcende o espaço da escola, inserindo-se em outros espaços sociais no fomento da
formação acadêmica, artística e cultural.
Como área de conhecimento, o Teatro possui muitas faces que se articulam e se
complementam, estando elas relacionadas a diversos outros campos do saber como a
Psicologia, a Antropologia, a Comunicação, a Filosofia, entre outros, sendo imprescindível
a articulação com o campo de conhecimento da Pedagogia no caso da formação docente em
Teatro. Nesse contexto, pretende-se formar um profissional que, além do domínio dos
conhecimentos específicos da área, seja capaz de promover a articulação dos múltiplos
saberes necessários à demanda do seu exercício profissional, inclusive aqueles advindos de
suas vivências anteriores e extraescolares, bem como do contexto social de seus discentes.
Inclui-se no seu perfil a compreensão das questões que envolvem o ensino das áreas
específicas do Teatro e o exercício das capacidades de avaliar criticamente sua própria
atuação e de interagir de forma cooperativa com a comunidade profissional, acadêmica e
artística na elaboração de projetos e de investigações nesse campo do conhecimento.
Considerando o pensamento pedagógico contemporâneo em Artes, faz-se
importante destacar a formação de um profissional atento à promoção do conhecimento que
articule o fazer artístico, a apreciação das obras de arte e a contextualização histórica e
social das mesmas.
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Ademais, o docente da área de Teatro deverá estar comprometido com a Educação
Especial, incorporando os princípios de uma pedagogia inclusiva, o que lhe exige a
capacidade de estabelecer interfaces com profissionais de outras áreas e a compreensão dos
limites e possibilidades de sua atuação como docente de Teatro, nesse contexto
multifacetado. O docente deverá estar igualmente preparado para uma educação voltada
para a diversidade étnica da população brasileira, haja vista que ainda predomina uma
educação eurocêntrica em detrimento, por exemplo, de saberes étnico-culturais das
populações negra e indígena.
A este respeito, na presente atualização consideramos relevante destacar a
importância do tratamento que se tem dado, no Curso, à formação de uma dinâmica de
preparação corporal, de discussão dos imaginários brasileiros, da criação de cenários
contextuais de profunda aproximação das diversas matrizes culturais dos povos ameríndios
e afrodescendentes com a condição de formação em Teatro, seguindo as orientações das
Diretrizes Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino da Cultura
Afro-Brasileira e Africana.
Na mesma direção, tem sido nossa preocupação o fortalecimento de práxis de
formação voltadas para a criação de um pensamento crítico e reflexivo sobre os problemas
de gestão ambiental, nas práticas cotidianas do Curso, em que se destaquem: a) os
problemas emergenciais e concretos do uso dos recursos ambientais; b) de instauração de
novas formas de compreensão de sistemas de produção de conhecimento visando a
emergência do desenvolvimento de novas políticas de Educação Ambiental.
A formação em Teatro é compreendida, nesta proposta, em atendimento ao Perfil
Desejado do Formando, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Teatro, que aconselha que os cursos sejam capazes de promover uma ―sólida formação
ética, teórica, artística, técnica e cultural que capacitará discentes, tanto para uma atuação
qualificada nos processos de educação (formais e não-formais), quanto à investigação de
novas técnicas, metodologias de trabalho, linguagens e propostas estéticas‖ em Teatro.
Assim, como parte integrante do perfil proposto, o aluno deverá ser capaz de buscar
uma contínua atualização profissional, fazendo, inclusive, conexão de sua graduação com
estudos de pós-graduação e pesquisa, para que, assim, possa acrescer novas práticas à
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constituição de repertórios e saberes dessa área do conhecimento, e ainda, renovar a
produção de pesquisa, crítica e espetáculos teatrais, bem como contribuir para a formação
de plateias, contribuindo para a difusão de novas ideias no Ensino de Teatro em nosso
Estado e no país.
Anseia-se ainda que esse perfil de egresso esteja imbuído do respeito às matrizes
socioculturais do sujeito formado, à sua realidade de origem, às diversidades: étnico-raciais,
gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural; da dedicação à sua arte e
ofício com ética e responsabilidade social.

6.2.1 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

O Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN possibilitará aos seus discentes
processos de formação e experiências de ensino-aprendizagem tendo em vista as seguintes
competências e habilidades:
➢ As práticas de construção coletiva do conhecimento, pautadas no respeito às
diferenças de pensamento/opinião como atitudes fundamentais à convivência
democrática;
➢ O reconhecimento da escola como lugar de socialização do conhecimento e
de articulação de práticas artísticas e culturais;
➢ A compreensão dos sujeitos de uma ação educativa como sujeitos produtores
de cultura, instrumentalizando-os como produtores de valores e significados
culturais e investindo no diálogo entre diferentes formas culturais como parte
de um amplo processo de troca, que envolve diferentes níveis de percepção da
realidade cotidiana, da mais local e imediata a mais ampla e aparentemente
distante.
➢ A sistematização de experiências como parte do domínio pedagógico,
explicitando meios e fins para uma prática educativa;
➢ As vivências e experimentações investigativas como percurso de acesso à
pesquisa que renova e motiva o ensino de teatro;
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➢ A produção de realidades sociais profícuas em sala-de-aula;
➢ A relevância dada à formação continuada como parte de um processo
permanente de produção e atualização do conhecimento;
➢ A busca pela reflexão criteriosa sobre a prática pedagógica como mecanismo
de avaliação;
➢ O compartilhamento de saberes artísticos e pedagógicos com a comunidade
externa à UFRN, por meio de ações de extensão universitária;
➢ A compreensão do espetáculo como composto social, construto cultural,
fenômeno de grupo, de etnia, de classe, de contexto, voz simbólica de
indivíduos e de suas subjetividades em coletividades;
➢ O domínio do corpo como matriz de subjetividades e principal possibilidade
poética, expressiva e técnica da arte da cena;
➢ A vivência da arte cênica em sua dimensão mais individual na direção do
coletivo;
➢ O acatamento da multiculturalidade e da diversidade do fenômeno
espetacular, suas mais significativas formas tradicionais, suas origens
primitivas e suas variações na contemporaneidade como parte integrante da
arte cênica;
➢O

entendimento

da

linguagem

teatral,

suas

especificidades

e

desdobramentos, inclusive conceitos e métodos fundamentais à reflexão
crítica dos seus diferentes elementos;
➢ A vivência de coordenação e condução de processos educacionais de
conhecimento teórico e prático da linguagem teatral, no exercício do ensino de
teatro, tanto no âmbito formal como em vivências não formais desse ensino;
➢ A capacidade de auto-aprendizado contínuo, exercitando procedimentos de
investigação, análise e crítica dos diversos elementos e processos da arte
teatral;
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➢ A percepção na história do teatro de múltiplas e diversificadas formas de
manifestação desse conhecimento nas diversas sociedades e períodos,
apreendendo suas especificidades de acordo com as realidades conjunturais e
tecnológicas;
➢ O conhecimento da arte do ator, exercitando sua contemporaneidade e
compreendendo as especificidades (continuidades e rupturas) dessa arte no
desenvolvimento de técnicas e poéticas no percurso histórico do teatro;
➢ O conhecimento da encenação e da produção de espetáculos teatrais, bem
como suas tecnologias e seus desdobramentos estético-político-filosóficos nos
diversos contextos socioculturais onde podem ocorrer;
➢ O conhecimento da dramaturgia, da literatura dramática e das teorias
teatrais, bem como de suas semiologias e estudos culturais;
➢ O conhecimento da cenografia e construção de elementos cênicos, bem
como a arquitetura e as tecnologias da arte teatral e do espetáculo;
➢ O domínio dos códigos e convenções próprios à linguagem do teatro na
realização de práticas poéticas e pedagógicas dessa arte;
➢ O domínio das técnicas de trabalho corporal e da compreensão da
epistemologia do corpo, de modo integrado, de maneira que este seja
resultado de processos históricos e sociais, acatado como fenômeno da
subjetividade e da formação complexa de cada sujeito, responsável pela
presentificação do sujeito no mundo e do fenômeno teatral no espaço/tempo;
➢ A compreensão da preparação do ator, da construção de personagens e da
criação de papéis, bem como as práticas pré-expressivas e a improvisação
teatral como instrumental prático para o teatro;
➢ O domínio e o conhecimento da voz, sua constituição fisiológica e cultural,
bem como suas expressividades para o uso/aplicação no teatro;
➢ O domínio do movimento e do corpo em estado de equilíbrio e equilíbrio
instável, parte essencial para construção da ação teatral e a exploração do
espaço/tempo como dimensão criativa e pedagógica;
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➢ A compreensão do uso do espaço/tempo na composição teatral;
➢ O conhecimento dos princípios gerais de Educação e dos principais
Processos Pedagógicos referentes à Aprendizagem e ao desenvolvimento de
sujeitos sociais críticos, éticos, criativos e colaborativos, como subsídios para
o trabalho das artes cênicas pelo viés do desenvolvimento educacional
aplicado em manifestações específicas;
➢ A compreensão da realidade e das diversas formas de materialização da
linguagem humana, como objeto referente à compreensão do teatro e de suas
possibilidades pedagógicas;
➢ O desenvolvimento do senso de cidadania e inclusão social;
➢ O desenvolvimento da conscientização do papel social transformador do
discente, do docente formando e do licenciado futuro;
➢ A experimentação sensível e colaborativa dos envolvidos nos processos de
apreensão e construção de conhecimentos teatrais, para a compreensão das
diferentes realidades sociais e históricas nas quais um docente atua.
➢ A compreensão e a apreciação das formas dramáticas da cultura popular,
regional e nacional, e sua relação com a escola como espaço de produção,
difusão e valorização dessa cultura.

6.2.2 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

A política de gestão, prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estabelece a utilização de mecanismos para
acompanhar o egresso da UFRN e avaliar sua inserção profissional e, por conseguinte a
relação da formação que foi recebida e sua atual ocupação.
Para realizar esse mapeamento, a Instituição realiza bienalmente uma pesquisa com
os egressos dos Cursos de Graduação, regulamentada pela Resolução no. 079/2004 do
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFRN que legitima o processo
de autoavaliação da Universidade.
A coleta de dados é realizada no segundo semestre dos anos ímpares e,
posteriormente, os resultados são disseminados para a comunidade interna e externa,
através do Portal do Egresso5 para fins de avaliação, planejamento e retroalimentação
curricular. Esta pesquisa tem sido organizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)
em conjunto com a Pró Reitoria de Planejamento da UFRN.
Atualmente, este Portal apresenta os resultados que foram levantados com os
formandos, no período de 2008-2012. As apresentações em formato de gráfico apresentam
a comparação de cada um dos centros acadêmicos com o resultado de todos os egressos da
UFRN.
No caso específico do Curso de Licenciatura em Teatro, a coordenação e o
colegiado do curso já têm proposto algumas iniciativas de acompanhamento e
retroalimentação curricular que têm sido praticados, por meio de diálogos e ações contínuas
que colocam o egresso num local de troca de aprendizados junto aos discentes que ainda se
encontram em processo de formação.
Algumas dessas práticas de aproximação têm sido viabilizadas, durante a realização
de eventos artístico-pedagógicos que já fazem parte da agenda semestral e anual do Curso,
como são os casos do ―TUDO AMOSTRA‖, ―PALAVRAR – Ciclo de Leituras
Dramáticas‖ e ―REPERFORMAR O AFETO: Professores-Performers‖.
O evento TUDO AMOSTRA é uma Mostra do Curso de Teatro, do Departamento
de Artes e nasceu da necessidade de retomar os princípios artístico-pedagógicos da Semana
de Teatro6 e compartilhar processos artísticos, criando novamente um espaço de troca de
saberes entre discentes, docentes e egressos do Departamento de Artes e a comunidade em
geral. A Mostra contempla a apresentação de exercícios cênicos extraídos das componentes
curriculares, seguido de debates com docentes do Curso, docentes convidados, oficinas
artísticas e mesas redondas com artistas da cidade e egressos do Curso de Teatro. Muitos
desses egressos atuam na rede pública de ensino e em Institutos Federais, por este motivo,
este espaço de conversa tem sido muito rico para ambas as partes. Por um lado, os discentes
5

http://www.portaldoegresso.ufrn.br

6

Atividade artística que foi desenvolvida quando o Curso era de Graduação em Educação Artística, com
habilitação em Artes Cênicas.
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do curso compreendem a realidade do trabalho de quem já está atuando nas escolas e, por
outro lado, o contato entre os egressos, os docentes do curso e os discentes estimula a
formação contínua deste aluno que já integra o mercado de trabalho.
Da mesma forma, os outros dois eventos que foram citados anteriormente,
PALAVRAR e REPERFOMAR O AFETO também contemplam espaços dedicados aos
egressos do curso, seja por meio da atuação e direção, em leituras dramáticas e/ou como
proponentes de oficinas e palestras. Vale ressaltar, que muitos destes ex-alunos são artistas
profissionais e representam o Rio Grande do Norte em importantes festivais de teatro de
renome nacional e internacional.
Além dos eventos, os Estágios Supervisionados também têm desempenhado um
papel fundamental nesse processo que retroalimenta a relação entre o curso e os egressos
que atuam nas escolas. Pois, a partir do contato com os egressos diagnosticamos pontos
fortes e fracos de nossas metodologias, ou seja, esse contato proporciona o avanço e a
melhoria do curso, além de dar subsídios para que a Universidade desempenhe o importante
papel de contribuir com a melhoria da Educação Básica.
Outra componente curricular que merece destaque é Encenação II (ART 0176), que
trata da execução de Projeto de Encenação, tomando como base os princípios
metodológicos do trabalho do encenador e a dialética do pensar e do fazer no universo
teatral. Esta componente curricular também favorece experiências crítico-criativas em
ambientes educacionais por meio da articulação com os egressos que já atuam em escolas,
viabilizando desta forma, a circulação dos trabalhos que foram desenvolvidos em sala de
aula. Esta circulação pode acontecer tanto no ambiente educacional, quanto no universitário
e/ou espaços alternativos da cidade, desde que organizado previamente com todos os
envolvidos.
Por fim, cabe destacar que muitos dos egressos do Curso de Licenciatura em Teatro
têm desenvolvido uma política de retorno à academia, através do Programa de Pós
Graduação em Artes Cênicas (PPGArC). Algumas destas pesquisas envolvem discentes da
Graduação, o que fortalece a partilha e a troca de saberes e, além disso, o exercício da
prática pedagógica, por meio da realização do estágio a docência nas componentes
curriculares da graduação, sob a supervisão de um docente também caracteriza um forte
traço desse acompanhamento contínuo do egresso.
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A partir das pesquisas de mestrado também é possível compreender e mapear como
tem sido a atuação dos egressos, e deste modo elaborar de uma forma mais consistente, a
autoavaliação do projeto pedagógico, assim como traçar novas diretrizes no campo de
atuação do Curso de Licenciatura em Teatro.
Para além de diagnosticar e analisar os dados da pesquisa de egressos, a
Coordenação e o Colegiado do Curso se responsabiliza por estabelecer um diálogo
permanente com os egressos, por meio da realização de reuniões semestrais, onde é
possível estabelecer acompanhamentos e avaliações específicas das políticas de ensino de
teatro no contexto educacional e dar continuidade a formação deste aluno.

6.3

METODOLOGIA
O planejamento das atividades curriculares e extracurriculares está pautado numa

reflexão continuada acerca das necessidades e interesses do corpo docente e discente, a
partir dos componentes fixados nas ementas dos conteúdos e nas atividades de prática
pedagógica, pesquisa e extensão. E principalmente, pautado na resolução No. 2, de 1º de
Julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério de Educação Básica.
A programação semestral será estruturada por meio de reuniões pedagógicas
sistemáticas entre os docentes envolvidos nos diversos núcleos que compõem o projeto
pedagógico do curso. Assim, cada docente poderá planejar as atividades de sua unidade de
conteúdo, adotando práticas artístico-pedagógicas, que tangenciam o universo da pesquisa e
extensão em artes cênicas e a sistematização de um saber popular.
Para tanto, pode-se lançar mão de uma série de instrumentos como: seminários,
encontros, mostras, mesas redondas, palestras, demonstrações técnicas, apresentação de
grupos de teatro convidados, apreciação de espetáculos, resenhas críticas, entre outros
aspectos, de acordo com os eixos e orientações previamente acordados pelo colegiado do
Curso de Licenciatura em Teatro, no sentido de consolidar a interação entre as atividades
do curso e fortalecer uma perspectiva transdisciplinar.
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Cada Componente Curricular, portanto, poderá ter um desenvolvimento teórico, que
fundamente suas ações; pode também, adotar práticas que propiciem uma experimentação
na qual os discentes possam exercitar suas habilidades de organização de conhecimentos e
tomada de decisão.
Ao final do Curso, deverá ser exigido, como um dos processos relevantes para a
qualificação do docente em formação, o seu Trabalho de Conclusão de Curso: (ART0128)
TCC – Produção Escrita.
Nesse sentido, é importante buscar estudos que sejam relevantes nos campos de
formação do Curso (teatro, educação, pedagogias do teatro, artes cênicas, outras linguagens
da cena, do corpo e das transversalidades: estudos culturais, estética e tecnologia: práticas
poéticas, práticas teóricas, práticas técnicas), contribuindo para a construção de novos
saberes na área e favorecendo a edificação de novas proposições para o seu ensino.
Ainda sobre a indissociabilidade entre a teoria e a prática, Paulo Freire afirma que o
discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se
confunda com a prática. O seu ―distanciamento‖ epistemológico da prática enquanto objeto
de sua análise, deve dela ―aproximá-lo‖ ao máximo (FREIRE, 1996, p.44).
A abordagem transdisciplinar abrange uma compreensão da realidade que deve estar
pautada na complexidade como um recurso epistemológico. O conhecimento, nesse
sentido, acontece de forma dinâmica, de modo que o real não se fixe em formas estáticas do
próprio conhecimento.
Entende-se assim, que a sua tarefa é integrar os Componentes Curriculares,
superando esse caráter disciplinar, a partir do diálogo permeado por diferentes
configurações epistêmicas. Consequentemente a organização curricular exige uma
reorientação dos modelos tradicionais das matrizes curriculares estruturadas em
Componentes Curriculares isoladas para a organização por áreas de conhecimento.
Deve-se enfatizar a promoção do conhecimento artístico capaz de articular métodos
entre o fazer artístico, a apreciação da obra de arte e o processo de contextualização
histórico e social. No que se refere ao fazer é necessário conhecer e experimentar as
diferentes técnicas e gêneros que compõem o universo das Artes Cênicas.
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A contextualização deve se processar através do estudo da dinâmica histórica e
cultural, da estética e do exercício crítico de leitura da obra de arte, como também da
identificação da realidade sócio-cultural dos diversos espaços nos quais o ensino das Artes
Cênicas pode ser desenvolvido, por exemplo: em escolas, universidades, galerias de arte,
centros comunitários, entre outros, diagnosticando interesses e necessidades da comunidade
envolvida na intervenção.
A articulação do ensino, pesquisa e extensão pode ser efetuada por intermédio de
alguns dos componentes curriculares e do desenvolvimento de projetos institucionais, que
incentivem a colaboração entre universidades, espaços diversos de ensino das Artes
Cênicas e organizações comunitárias, envolvendo equipes multiprofissionais que possam
compartilhar o trabalho de pensar, gerenciar e avaliar o ensino e ações educativas com os
docentes em formação, docentes, profissionais da área e a comunidade.
Para que esses projetos possam de fato ser efetivados, torna-se necessário investir na
formação pedagógica continuada do corpo docente do Curso de Licenciatura em Teatro,
através de oficinas pedagógicas, cursos, discussões, debates, participação em eventos
artísticos, festivais de teatro, reuniões para troca de experiências e outros recursos.
Os projetos passam então a ser utilizados para dar forma e conteúdo ao processo de
ensino (HERNANDEZ; VENTURA, 1998, p. 28) 7, relacionando efetivamente a teoria, a
prática, o ensino, a pesquisa e a extensão, possibilitando ao docente em formação ir
construindo o conhecimento a partir de uma realidade vivida, na qual ele aprende fazendo,
efetuando trocas com a comunidade, com o corpo docente, com profissionais de outras
instituições de ensino e com os próprios colegas de curso. Portanto, as atividades
complementares extraclasse serão consideradas como uma forma de dinamização do
currículo.
Destarte, desenvolveremos a seguir, a maneira como foi reflexionado em nossa nova
Estrutura Curricular, alguns dos pontos que estão presentes nas Diretrizes Nacionais
Curriculares (DCN’), assim como em algumas metas do Plano Nacional de Educação
(PCN):
7

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de
trabalho. Tradução de Jussara Haubert Rodrigues. 5ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
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6.3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Com relação à abordagem da Educação Ambiental em componentes curriculares, os
conteúdos relacionados ao meio ambiente estarão presentes em todos os componentes
curriculares do CENOTEC – Laboratório de Estudos Cenográficos e Tecnologias da Cena:
Cenotec I (ART0117) - Introdução à Cenografia, Cenotec II – Figurino (ART0193),
Cenotec - III Iluminação (ART0194), Cenotec - IV Maquiagem (ART0195), Cenotec - V
Sonoplastia (ART0196), Cenotec - VI Arquitetura e Tecnologia Teatral (ART0197) e
Cenotec VIII Cenários (ART0125), Cenotec X - Estudos Estéticos de Iluminação Cênica
(ART0127).
Por intermédio das atividades que são desenvolvidas neste Laboratório é possível
estudar e analisar as ações e os impactos que podem ser causados no meio ambiente por
intermédio das Tecnologias da Cena. Desde investigar que tipo de resíduo esse tipo de
atividade produz e posteriormente, qual o destino que se dá a ele, após a sua utilização, e
mesmo do ponto de vista do impacto que a construção de um equipamento de teatro exerce
sobre o meio ambiente e vice-versa.

6.3.2 ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Os Estágios Supervisionados constituem atividades curriculares próprias e
indispensáveis à formação de licenciados em Teatro, e devem acontecer sob o
acompanhamento sistemático de docentes orientadores vinculados ao Departamento de
Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação (DPEC/CE/UFRN), responsável
pela oferta de quatro componentes assim estruturados junto ao Curso de Licenciatura em
Teatro:
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Código

Componente Curricular

Pré-Requisito

C/H Total

PEC0147

Estágio Supervisionado de Formação de Professores I

PEC2000 Didática

100 h

PEC0148

Estágio Supervisionado de Formação de Professores II

Estágio I

100 h

PEC0149

Estágio Supervisionado de Formação de Professores III

Estágio II

100 h

PEC0150

Estágio Supervisionado de Formação de Professores IV

Estágio II

100 h

Superando a visão tecnicista de Estágio como aplicação (na prática) dos saberes
aprendidos na universidade, o curso de Licenciatura em Teatro da UFRN parte do princípio
de que os Estágios Supervisionados são campo fértil de produção de conhecimento,
colocando os futuros professores em movimento reflexivo acerca da docência em
instituições educativas e impulsionando-os, por meio de uma percepção viva, ao ato
curioso, criativo e propositor, assumindo como referência a articulação entre as áreas
artística e pedagógica do Ensino de Teatro.
Ao retomar enfoques teóricos que subsidiam a compreensão dos processos
educativos como fenômenos multi-determinados, os Estágios permitem uma experiência
vivenciada como sistematização da unidade teoria-prática, como elaboração conjunta da
proposta de trabalho e como unidade indissociável entre ensino-pesquisa, de caráter
fundamental para a formação de professores. Consideram-se os diversos contextos
educacionais como co-responsáveis pelos processos de formação inicial dos futuros
professores de Teatro, na medida em que não apenas acolhem os estagiários, mas instauram
relações de profissionalização intergeracional, a partir da efetivação do estágio como uma
experiência que permite o compartilhamento de saberes, bem como a constituição de tais
instituições como um lócus de formação profissional que articula as dimensões inicial e
continuada.
Dentre os momentos que atravessam e organizam cada um dos Estágios
Supervisionados da Licenciatura em Teatro, destacam-se quatro:
1) Um dos momentos consiste na aproximação inicial dos estagiários à instituição
educativa, no intuito de observar, conhecer e vivenciar o cotidiano com mais profundidade,
em três âmbitos:
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1.1)

Primeiro, há uma aproximação do estagiário com a instituição de forma geral: seu
funcionamento, sua organização física, política e pedagógica, por meio da
observação e análise da sua estrutura física e das funções que os diferentes espaços
e pessoas da instituição desempenham, bem como de seu Projeto PolíticoPedagógico e demais documentos legais. Nesse ponto, ganha destaque também a
aproximação e a compreensão dos processos de gestão das instituições
educacionais, considerando, especialmente, os princípios democráticos que, em
tese, deveriam pautar as decisões colegiadas.

1.2)

Em seguida, há uma aproximação do estagiário com as diferentes turmas de ensino
da instituição, passando pela observação do trabalho com todas as faixas etárias: da
educação infantil, ensino fundamental e médio. Faz-se a análise das características
próprias de cada faixa etária, bem como do trabalho destinado às crianças e jovens
de diferentes idades e das propostas pedagógicas dos professores regentes das
turmas.

1.3)

Por fim, há uma aproximação do estagiário mais especialmente com a turma em que
realizará a docência e para a qual elaborará, com a colaboração da escola e da
universidade, o projeto de intervenção a ser desenvolvido.
Assim, a aproximação à realidade adquire sentido a partir de sua conotação de

envolvimento, de intencionalidade. Para esses momentos iniciais de observação dos
espaços e ações — observação investigativa, problematizadora da realidade, que faz a
leitura das práticas — parte-se do princípio de que olhar para a ação do outro só tem
pertinência na medida em que se converta para os estagiários em elemento de autoreflexão
quanto aos fazeres, às atitudes, às concepções e aos sentidos (ainda em formação) da prática
pedagógica. Nessa perspectiva, o Estágio é encarado não como juízo de valores sobre os
aspectos didáticos, metodológicos e relacionais das atividades e o tratamento despendido
aos estagiários, mas como espaço de reflexão, como campo de aprendizagem,
ressignificação e elaboração de práticas e teorias. Assim, não se trata de julgar a ação das
instituições e seus profissionais, mas de aprender e ensinar com eles, promovendo
horizontes de diálogo entre universidade e escola.
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2) A partir disso, tem-se outro importante momento dos Estágios Supervisionados, que
consiste na elaboração conjunta do projeto de intervenção, e seu consequente
desenvolvimento, de modo que tanto estagiários e seus orientadores na universidade quanto
professores supervisores e outros profissionais das instituições educativas sejam
envolvidos, fazendo do Estágio uma via de mão dupla. Essa forma associada de elaboração
do projeto — compartilhando as atividades de reflexão e decisão sobre as opções que lhes
parecem mais adequadas acerca do que, por que e como fazer — atende a pelo menos três
frentes: o trabalho pedagógico com a turma de alunos (crianças e jovens), a formação em
serviço (profissionais da instituição educativa), e a formação de futuros professores de
Teatro (estagiários da UFRN).
Nesse momento, conta-se também com a participação de egressos da própria
licenciatura de Teatro da UFRN e que atuam já como professores efetivos de Teatro em
instituições educacionais, que são convidados a compartilharem (com os alunos do Estágio)
suas experiências docentes na área do Ensino de Teatro, considerando as condições
concretas do exercício da profissão, as formas efetivas de realização da prática curricular
em Teatro, bem como os percursos estabelecidos no esforço da constituição de pedagogias
próprias. Essa presença regular da instituição educacional nos Estágios, por meio da
participação dos professores de Teatro, proporciona uma visibilidade curricular do ponto de
vista de quem já está atuando como professor, permitindo um exercício alteritário de
formação profissional, a partir da abertura da academia para os saberes que, agora, são
engendrados em contextos efetivos de ensino-aprendizagem na Educação Básica, cuja
articulação entre teoria e prática subsidia não apenas a aproximação das realidades
educacionais, mas também o delineamento das propostas de intervenção.
3) Sabendo-se que nada está cristalizado no projeto de intervenção, seu desenvolvimento
passa por constantes avaliações e redimensionamentos, visto que a reflexão na prática leva
a isso. Nesse sentido, a avaliação ocorre ao longo de todo o processo do Estágio,
permitindo uma visão mais ampla do trabalho, a partir das considerações feitas de modo
compartilhado pelos professores orientadores na universidade, pelos professores
supervisores, regentes das turmas (e demais profissionais da instituição educativa) e pelos
próprios estagiários.
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Dois dos procedimentos favoráveis à avaliação contínua são as rodas de conversa
realizadas regularmente com estagiários e professores orientadores na universidade, e o
próprio registro que os estagiários vão fazendo do que é desenvolvido, considerando as
ações efetivas e concretas, os desafios enfrentados, as soluções encontradas, bem como
suas percepções, dúvidas e anseios. Quanto às rodas de conversa, trata-se de momentos
previstos para retomada de leitura e estudo de teorizações das Pedagogias do Teatro, bem
como elucidações e discussões sobre a importância de um olhar atento nas atividades de
observação e de elaboração e desenvolvimento do projeto de intervenção. Nessas rodas, as
informações, conhecimentos, saberes, dúvidas, críticas, alternativas, angústias etc. são
socializadas e compartilhadas, a fim de formar uma corrente de reflexões dialogicamente
vivenciada por todos. Sob essa dinâmica de trabalho, constitui-se um grupo: uma
coletividade acolhedora de experiências e sentidos individuais, para criação coletiva de
significações em torno dos fenômenos presenciados no campo de Estágio, com vistas à
construção e consolidação da identidade docente dos estagiários, considerando o Teatro e
seu Ensino.
4) As experiências vividas nas instituições educativas, as rodas de conversa entre os
estagiários e seus orientadores da universidade, acompanhados pelos registros feitos em
diário de campo permitem, ao final, a elaboração do relatório do Estágio bem como o
desdobramento de possíveis pesquisas que se originem desse trabalho. O relatório final de
Estágio — onde o estagiário apresenta seu relato de experiência, sua análise, seus
encaminhamentos — é um documento de fundamental importância na medida em que
sistematiza as aprendizagens, sendo disponibilizado para a instituição parceira, tanto por
escrito quanto socializado em forma de seminário, permitindo não apenas a divulgação do
trabalho realizado, mas sobretudo a participação no debate por parte de todos os
envolvidos.
Todos esses momentos — 1) de observação das instituições, 2) de elaboração e
desenvolvimento do projeto de intervenção, 3) de avaliação contínua do processo, 4) de
elaboração e divulgação do relatório — são discutidos previamente com os estagiários no
início de cada Estágio, para que eles percebam o sentido de globalidade do processo. Não
se trata de apresentar uma agenda pré-estabelecida pelos orientadores sem a discussão
prévia das partes envolvidas, mas de oferecer aos estagiários um campo de possibilidades
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dentro do qual os projetos poderão ser elaborados e desenvolvidos, com a participação de
todos: daí o caráter de unicidade e novidade de cada projeto.
De forma geral, o Estágio, assim concebido e organizado, permite um trabalho
amplo e bem estruturado, pautado na pesquisa-intervenção, contribuindo para a formação
dos futuros professores de Teatro, para a reflexão no interior das instituições parceiras, bem
como para o trabalho dos próprios professores orientadores da universidade, que percebem
a importância e a necessidade de repensarem constantemente a sua atuação.

6.3.3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC
O corpo discente do Curso de Licenciatura em Teatro cumprirá Componentes
Curriculares (obrigatórias e complementares), bem como atividades comunitárias de
formação acadêmicas, além de práticas supervisionadas de ensino e estágios curriculares,
computando uma carga horária total de 3240 horas. Ao final do curso, espera-se que este
alunado apresente um rendimento significativo em múltiplas áreas da formação nas
pedagogias do teatro.
Para tanto, almeja-se com o presente Projeto Pedagógico de Curso que a vivência
fundamental do curso – elemento curricular a conferir qualidade técnico-científica à
formação desse alunado – deva ser a sua prática artístico-pedagógica, proposta pela
estrutura curricular e pelas dinâmicas metodológicas que formam o Curso de Licenciatura
em Teatro.
Nesse sentido, pretende-se que o trabalho de finalização do curso apresente, em
linhas bem definidas e com fundamentação teórica, o resultado das vivências do curso,
considerando as subáreas específicas de atuação e os Estágios Curriculares realizados ao
final do curso, daí a escolha do formato de um TCC: Produção Escrita (ART0128).
O discente deverá desenvolver uma reflexão artístico-científica com base num
referencial teórico que coadune com o seu objeto de análise. A apresentação dos resultados
dessa reflexão (e/ou da pesquisa e/ou da experiência teatral e/ou do processo de ensino de
teatro) poderá ocorrer sob a forma de monografia, memorial ou artigo científico.
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O tema do TCC: Produção Escrita poderá ser definido com o auxílio de um
docente orientador, e poderá ou não estabelecer relação com o componente curricular
Prática Cênica Integrada (ART0122). Neste último, o discente poderá exercitar na
prática os saberes adquiridos ao longo do Curso, apresentando um resultado estético final
(espetáculo), orientado por um docente.
O objeto da Monografia, memorial ou artigo científico poderá ainda ser
desenvolvido com base numa experiência advinda de uma prática artístico-pedagógica do
discente, decorrente dos estágios, PIBID, projetos de Iniciação Científica ou Projetos de
Extensão.
Dessa forma, este TCC: Produção Escrita deverá ainda favorecer vivências de
elaboração de projetos, de redação dissertativa, de qualificação temática e de apresentação
pública dos resultados dos trabalhos realizados, abrindo, assim, espaço para o incentivo e
planejamento de uma formação continuada, em seus diversos formatos, entre eles o
Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas (PPGArC-UFRN).
As definições específicas sobre essa dimensão do currículo estão detalhadas em
resolução própria do colegiado do curso.

6.3.4 Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento (ATPA’s)
As atividades teórico-práticas do curso de Teatro têm por objetivo o
aprofundamento de conhecimentos em áreas específicas da formação para a docência,
estimulando os interesses dos alunos nestas áreas, por meio de iniciação à pesquisa, da
extensão, dos projetos de monitoria de ensino, Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID), participação em palestras, frequência de espaços culturais e
teatros, visitas à exposições, grupos de estudos, semanas acadêmicas, atividades culturais,
projetos de extensão comunitária, dentre outras.
O discente do curso de Teatro deverá realizar uma carga horária total de 200 horas,
que deverão ser cumpridas ao longo dos períodos letivos de cada semestre, em outros
horários diferenciados dos dedicados aos componentes curriculares do curso, mesmo às
relativas aos projetos de monitoria de ensino.
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Será considerada a participação dos discentes em atividades escolares que
sedimentem aspectos de sua formação pedagógica na prática acadêmica, escolar, cultural e
sócio-política:
➢ Apreciação crítica de espetáculos cênicos;
➢ Cursos e estágios não-obrigatórios aprovados pelo colegiado de curso;
➢ Experiência docente, como monitoria e acompanhamento de processos
pedagógicos e participação em projetos de iniciação científica e na vida
acadêmica;
➢ Experiência em órgãos colegiados ligados à produção cultural do
município e/ou do estado;
➢ Experiências em instâncias e colegiados da instituição universitária;
➢ Montagens cênicas e teatrais durante o curso;
➢ Participação em projetos de extensão universitária e projetos de ação
integrada com as dinâmicas comunitárias.
As definições específicas sobre essa dimensão do currículo serão detalhadas em
resolução própria do colegiado do curso.
6.3.5 Extensão Universitária
A abordagem da extensão universitária por esta proposta curricular se orienta pelo
entendimento da indissociabilidade ensino-extensão-pesquisa, realçando a compreensão de
que os processos de construção do conhecimento e da formação profissional docente na
área de Teatro pressupõe uma articulação contínua com as realidades sociais e com os
múltiplos agentes que a compõe, de tal modo que os saberes engendrados na e pela
Universidade pressupõem diálogos recorrentes e processos colaborativos com os diversos
contextos comunitários, educacionais e artísticos em favor da formação do professor-artista.
Podemos assinalar que, o diálogo entre saberes, permite compreender que os
próprios saberes que se engendram no contexto universitário comportam relevância social
por conta da provocação e afetação por parte dos saberes outros que emergem nos diversos
contextos. Assim, nas relações epistêmicas estabelecidas, a Universidade ao ser provocada
pelas experiências, saberes e itinerários de outras esferas e contextos sociais, pode,
simultaneamente e colaborativamente, contribuir não apenas para a compreensão de tais
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esferas e contextos, como também, com as mudanças e alterações requeridas e necessárias
em favor de patamares sociais menos desiguais e injustos.
Neste sentido, as interações com os diversos agentes sociais e com os seus
respectivos contextos culturais, artísticos e educacionais, assumidas, explicitamente pelos
componentes curriculares, orientam-se por movimentos mútuos de descobertas, de
investigações e de experiências que priorizam, por um lado, a aproximação e o contato com
as diversas realidades culturais, artísticas e educacionais, estimulados pela perspectiva da
alteridade; por outro, a existência de processos artísticos e pedagógicos engendrados por
agentes culturais e educacionais, com os quais os licenciandos em teatro podem interagir,
no sentido de construir pedagogias permanentemente abertas e investigativas, em sintonia
com os contextos concretos de ensino-aprendizagem.
Com base na carga horária total do Curso de Licenciatura em Teatro, 3240 horas, e
atendendo as exigências do Plano Nacional de Educação (PNE), a Coordenação e o
Colegiado distribuíram às 324 horas, que equivalem a 10% da carga horária total, nas
seguintes atividades e componentes da estrutura curricular:
➢ Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento: 70 horas;
➢ TUDO AMOSTRA - Mostra do Curso de Teatro, aberta a comunidade e que
envolve diversas componentes teórico-práticas. O evento é semestral e tem
por finalidade acolher os alunos ingressos, envolver os egressos em oficinas,
mesas redondas e apresentações artísticas e estabelecer ações com
professores da rede pública da área de teatro: 40 horas;
➢ PALAVRAR – Ciclo de Leituras Dramáticas, evento anual, aberto a
comunidade e que conta com a participação de alunos do Curso, egressos,
grupos de teatro e artistas da cidade de Natal (RN): 20 horas;
➢ Componentes Curriculares que estabelecem o tripé ensino-pesquisaextensão:
● Formas Espetaculares da Cultura Popular (ART0102): 30 horas;
● Danças Brasileiras (ART0116): 15 horas;
● Teatro de Rua (ART0184): 30 horas;
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● Ateliê de Dramaturgia (ART0185): 15 horas;
● Apreciação Crítica do Espetáculo (ART0226): 30 horas;
● Estudos da Performance II (ART0105):15 horas;

➢

Estágio Supervisionado de Formação de Docente:

Cada Estágio Supervisionado (I,II,III,IV) destina 40 horas para intervenção
presencial dos discentes no âmbito escolar. Diante desta realidade, destinamos 15 horas de
cada um dos quatro estágios, para o cumprimento das horas de extensão: 60 horas

6.3.6 Práticas Pedagógicas
Como foi dito anteriormente, as Práticas Pedagógicas como Componentes
Curriculares já haviam sido consideradas no Projeto Pedagógico anterior (2012) e estavam
distribuídas ao longo do processo formativo do Curso.
O NDE analisou as ementas dos componentes e com base na nova estrutura
curricular sugeriu a seguinte subdivisão, o que foi incorporado a este PPC:
➢ Atuação I, II e III - 20 horas cada. Total: 60 horas;
➢ Práticas Corporais I, II, III, IV – 10 horas cada. Total: 40 horas;
➢ Práticas Vocais I, II, III, IV – 10 horas cada. Total: 40 horas;
➢ Canto para Atuação - 20 horas;
➢ Pedagogias da Encenação – 20 horas;
➢ Teatro de Rua – 20 horas;
➢ Encenação I e II – 20 horas cada. Total: 40 horas;
➢ Teatro e Práticas Pedagógicas do Teatro – 60 horas;
➢ Jogo e Cena I/II – 20 horas cada. Total: 40 horas;
➢ A Máscara como Pedagogia do Corpo: - 20 horas;
➢ Elementos de Treinamento Pré – Expressivo – 20 horas;
➢ Cenotec IX: Pedagogia e Didática em Cenografia e suas tecnologias:
- 20 horas;
➢ Cenotec I: Introdução à Cenografia- 20 horas
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6.3.7 Interação: Graduação/Pesquisa/Extensão Universitária
É fator determinante na proposição deste Projeto Pedagógico de Curso de
Licenciatura em Teatro, para a UFRN, a consciência que temos de que não poderá haver
nenhuma formação qualificada, nesta habilitação, se não houver um profundo e forte
vínculo de aproximação do alunado em formação com a Pesquisa e com a Extensão
Universitária, ainda em seu processo de graduação.
Tomando como referência a área específica de Teatro e sua intersecção com a
Dança, com a Música e com as Artes Visuais, é condição sine qua non que as produções
artísticas transcendam o ambiente acadêmico e estabeleçam forte diálogo com a sociedade.
No caso do teatro, por exemplo, as produções num dado momento, terão que se confrontar
com o público, fator determinado na concretização do fenômeno teatral.
A integração das praticas curriculares do Curso com sistemas de produção de
conhecimento desenvolvidos tanto na Extensão quanto na Pesquisa são, cada vez mais,
determinantes na formação discente.
Neste sentido, podemos listar uma série de projetos de Extensão e de Ações
Integradas que oferecem oportunidades aos discentes de desenvolverem uma atividade
complementar.
Projetos de Extensão:
➢ Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN;
➢ Grupo Popular de Teatro da UFRN;
➢ Palavrar- Ciclo de Leituras Dramáticas;
➢ Banco de Textos Teatrais;
➢ Tardes do Vazio: Práticas e Poéticas;
➢ Artes: Novo Horizonte;
➢ Tudo Amostra – Mostra Semestral do Curso de Licenciatura em Teatro;
➢ Reperformar o afeto: professores performers;
➢ O que os olhos não veem;
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➢ EDIT: Expressão, Dança, Inovação e Tecnologia;

Como exemplo da interação entre ensino, pesquisa e extensão, vale destacar o
trabalho do "Grupo Arkhétypos", que vem desenvolvendo processos criativos e produzindo
espetáculos teatrais que almejam estabelecer relação entre a sociedade e o meio acadêmico.
O Grupo é coordenado por um docente do Curso de Teatro da UFRN e atua com
colaboradores de áreas afins. As atividades desenvolvidas no projeto são norteadas por uma
metodologia de caráter empírico buscando valorizar ações de diálogo entre as produções
acadêmicas e a sociedade local. O projeto, de natureza interdisciplinar, busca também criar
um espaço de troca e de reflexão a partir do diálogo entre o teatro, a dança a música e as
artes visuais. Para 2018 o "Grupo Arkhétypos" pretende investir em duas produções
artísticas, uma com foco na energia feminina (ânima) e outra decorrente de uma pesquisa
em andamento que ainda não tem tema definido. Além das produções novas, o Grupo
continuará em cartaz com o espetáculo ―Gosto de Flor‖, resultado das pesquisas
desenvolvidas em 2017. Desde a sua criação em 2010 o Arkhétypos Grupo de Teatro da
UFRN vem trabalhando numa perspectiva laboratorial e tem construído seus espetáculos a
partir de um mergulho no universo simbólico de cada ator e também por meio de pesquisa
de campo, sempre associando a prática artística com a busca pelo autoconhecimento.
Igualmente relevante é o diálogo institucional que os docentes do Curso de Teatro
mantêm com o NAC – Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, em cuja administração
encontra-se a Professora Teodora de Araújo Alves 8.
O NAC, entre outros objetivos, executa a política e as ações da UFRN nas áreas de
Arte e Cultura, divulgando a produção artística e cultural desta Universidade e do Rio
Grande do Norte, avaliando os projetos culturais e artísticos em relação às diretrizes e
prioridades estabelecidas para o desenvolvimento cultural desta IES, promovendo e
integrando os grupos permanentes e os agentes internos de produção artístico-cultural desta
Instituição.
Da mesma maneira, a Pesquisa, proposta pela iniciativa docente, colabora na
formação discente no Curso de Licenciatura em Teatro, na medida em que participam de
8

Docente ligada à área da Dança, lotada no Departamento de Artes da UFRN.
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Projetos de Iniciação Científica, bem como vivem experiências acadêmicas de produção de
saberes, nos projetos e grupos, especificamente, e na integração da Graduação com o
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGArc) da UFRN.

Projetos de Pesquisa:
➢ Rotas de teatro moderno no Rio Grande do Norte (1940-1952): as turnês
teatrais de Renato Vianna e do Teatro do Estudante do Brasil, no Teatro
Alberto Maranhão: Profa Dra. Monize Oliveira Moura;
➢ Paisagens Visuais, sonoras e espaços cênicos – estudos críticos sobre
teatralidade e tecnologias da cena em suas manifestações poéticas nos
espetáculos de teatro: Profa. Ms. Laura Maria de Figueiredo;
➢ Acessibilidade, deficiência e educação: processos tradutórios em contextos
artísticos, culturais e educacionais: Prof. Jefferson Fernandes Alves;
➢ Poéticas de Texto e Cena – dramaturgias, estéticas e encenações: Prof. Dr.
André Carrico;
➢ Mudança e permanência no Mamulengo contemporâneo: Prof. Dr. André
Carrico.
➢ Presença do Caos nos Estados do Ser ou Recriar-se entre o ser e o não ser:
Profa Dra. Melissa dos Santos Lopes;
➢ Voz e Teatro: Profa. Ms. Mayra Montenegro Souza;
➢ A Arte do Encontro e seus desdobramentos: Prof. Dr. Robson Carlos
Haderchpek;
➢ As Epistemologias do Sul e os Saberes Interculturais: Teatro, Ritual e
Performance: Prof. Dr. Robson Carlos Haderchpek;
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➢ G.E.N.T.E. Grupo de Estudos Não - disciplinares do Teatro e
Espetacularidades: Prof. Ms. Makarios Maia Barbosa;
➢ Laboratório de Teatro Experimental e de Pesquisa: Prof. Dr. Adriano Moraes de
Oliveira.

GRUPOS DE PESQUISA:
- Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e Processos de Criação - CIRANDAR
O Grupo de Pesquisa em Corpo, Dança e Processos de Criação tem como objetivo
ampliar e fortalecer a produção científica no campo das Artes Cênicas, com enfoque na
dança, no corpo e nos processos de criação na cena contemporânea. Nesse contexto,
articula tradição e contemporaneidade, levando em consideração aspectos estéticos,
pedagógicos e epistemológicos. Congrega professores pesquisadores e alunos vinculados a
programas de iniciação científica e programas de pós-graduação strictu senso da UFRN e
tem como principais ações: o estímulo à pesquisa a partir da articulação entre ensino
(graduação e pós-graduação) e extensão; a participação em eventos de natureza científica,
pedagógica e artística, dentro e fora da UFRN; a publicação de pesquisas no formato de
livros e artigos; a socialização das produções artísticas advindas das pesquisas realizadas.

Linhas de Pesquisa:
●

CORPO E PEDAGOGIAS DA DANÇA

●

DRAMATURGIAS DO CORPO, ANCESTRALIDADE E PROCESSOS DE
CRIAÇÃO

Professores:
Ana Caldas Lewinhson
Karenine de Oliveira Porpino
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Robson Carlos Haderchpek
Marcílio de Souza Santos
Patrícia Garcia Leal
Larissa Kelly de Oliveira Marques Tibúrcio
Teodora de Araújo Alves
Naira Neide Ciotti
Melissa dos Santos Lopes

6.3.8 Os tópicos básicos de conteúdo que perpassam essa proposta de Curso de
Licenciatura em Teatro são:

➢

Teatro – estudo dos mecanismos de proposição da arte teatral como arte cênica,
sua linguagem, seus procedimentos, seus campos de geração, produção e
vivência, bem como suas argumentações e derivações, tendo em vista a
construção de uma prática poética e a condução de processos de ensino e
aprendizagem;

➢

Educação – estudos científicos, técnicos e políticos do conhecimento e do
processo educativo no conjunto contraditório das relações sociais, como
condição de capacitação de agentes das práticas pedagógicas, realizáveis no
interior da escola ou fora dela, a partir de dinâmicas de ensino e aprendizagem,
que se organizam através das necessidades do sistema de ensino brasileiro, em
defesa dos princípios da educação pública e de qualidade;

➢

Pedagogias do Teatro – sistema de condução da prática didática fundamental ao
Teatro e ao seu conhecimento (construção, apreensão, produção etc.),
desenvolvendo no Curso, sob orientação acadêmica, uma prática escolar, um
exercício docente supervisionado e um estágio curricular, processos de ensino e
aprendizagem de qualidade, eficácia e coerência;
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➢

Artes Cênicas e Outras Linguagens da Cena e do Corpo – estudos de
múltiplas e diversificadas manifestações artísticas cujo sistema de representação
ocorre por meio de uma cena, da narrativa oral, dançante, musical, circense,
espetacular, em experiências mediadas na presença física de um agente cênico
que, usando suas linguagens e habilidades corporais, desenvolve uma ação diante
do espectador, de modo que esse objeto artístico dependa dessa relação e de seus
códigos específicos, e cesse quando um desses elementos é suprimido;

➢

Transversalidades – condição de reflexão teórico-prática de conteúdos e
dinâmicas de ensino e aprendizagem, com vistas à abordagem de áreas
transversais de conhecimento, necessárias à formação do agente pedagógico para
o teatro;
❖Estudos

Culturais – diálogo permanente entre as áreas de conhecimento

teatral e pedagógico do curso, articulando os estudos culturais, os estudos
pós-estruturalistas e os estudos pós-colonialistas, com bases na teoria crítica,
nas ciências sociais, na antropologia, na comunicação, na história, na
psicologia, nas letras, na semiologia, na filosofia, entre outras, de modo a
atender às dimensões políticas e contemporâneas da produção e crítica do
conhecimento;
❖Direitos

Humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual e

religiosa, de faixa geracional, história e cultura da África e Índigena - O
NDE analisou as ementas dos componentes curriculares e com base na nova
estrutura curricular identifica esses conteúdos mais explicitamente das
ementas dos seguintes componentes curriculares obrigatórios: Ética e
Processos de Formação, História do Teatro Brasileiro I, Atuação III e nos
seguintes

componentes

curriculares

optativos:

Etnodrama,

Formas

Espetaculares da Cultura Popular, Danças Brasileiras, Análise das Formas
Espetaculares, História do Teatro Brasileiro, Teatro Infanto Juvenil.
❖

Direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas Sócio-educativas: O NDE analisou as ementas dos componentes
curriculares e com base na nova estrutura curricular identifica esses
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conteúdos mais explicitamente da ementa do componente curricular
obrigatório: Práticas Pedagógicas do Teatro e no componente curricular
optativo: Teatro Infanto Juvenil.
❖Políticas

públicas e gestão da educação: O NDE analisou as ementas dos

componentes curriculares e com base na nova estrutura curricular identifica
esses

conteúdos

mais

explicitamente

das

ementas

dos

seguintes

componentes curriculares obrigatórios: Estágio Supervisionado de Formação
de Professores I e II e Práticas Pedagógicas do Teatro.
❖Educação

Especial: O NDE analisou as ementas dos componentes

curriculares e com base na nova estrutura curricular identifica esses
conteúdos mais explicitamente das ementas dos seguintes componentes
curriculares obrigatórios: Libras, Práticas Corporais I, II, III, IV, Práticas
Vocais I, II, III e IV, Jogo e Cena I e II.
❖Estética

– diálogos permanentes ao longo da formação do profissional do

ensino de teatro com ênfase nas estéticas (do espetacular, do teatro, das artes
no contemporâneo), nas antropologias e etnologias que formam esse
conhecimento, na história geral da arte, história do teatro e nas sub-áreas de
conhecimento teatral – dramaturgia, encenação, atuação, pedagogias da
poética teatral, performance e tecnologias de cena;
❖Tecnologia

– processos de formação de profissionais que demonstram

domínio dos meios de composição técnica de sua arte (práticas poéticas,
teóricas, técnicas):
➢práticas

poéticas – processos de realização da arte teatral (projetos

específicos e conjunturais), envolvendo o discente em fazeres
sistematizados;
➢práticas

teóricas – estudos metodológicos das bases conceituais clássicas

e contemporâneas do teatro e de suas pedagogias, atualizando a formação
do discente no ambiente acadêmico, favorecendo uma produção
intelectual na área, ou seja, a reflexão crítica de sua prática revertida para
o exercício da produção científica orientada (monografias, artigos etc.);
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➢práticas

técnicas – fundamentação e experimentação técnica para o

exercício de criação, desenvolvimento e apresentação do objeto poéticopedagógico.
Para tanto, busca-se harmonizar as práticas de trabalho da Graduação com as
práticas de pesquisa pensadas a partir do Curso de Pós-Graduação em Artes Cênicas, que se
articula com base nas seguintes linhas de pesquisa:
➢

Linha I – Práticas Investigativas da Cena: Poéticas, Estéticas e Pedagogias:
Estudos a respeito das práticas investigativas da cena e de seus processos de
criação. Abrange as práticas formativas no campo das artes cênicas em
diálogo com as potencialidades do corpo e suas configurações estéticas e
poéticas.

➢

Linha II – Interfaces da Cena: Políticas, Performances, Cultura e Espaço:
Estudos a respeito das interfaces da cena, políticas, performance e
dramaturgias. Abrange os estudos de gênero, espaço cênico e manifestações
tradicionais

enquanto

proposta

transdisciplinar

de

reflexão

dos

entrecruzamentos que envolvem processos práticos, pedagógicos e
abordagens teóricas.
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6.4 ESTRUTURAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR
6.4.1

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO

NOME DO CURSO: Teatro
CENTRO / DEPARTAMENTO / UNIDADE(S) DE VINCULAÇÃO: CCHLA
MUNICÍPIO-SEDE: NATAL
MODALIDADE:
( X ) Presencial
( ) A Distância
GRAU CONCEDIDO: ( ) Bacharelado
( X ) Licenciatura

( ) Tecnologia

MATRIZ CURRICULAR / EXIGÊNCIAS GERAIS PARA A INTEGRALIZAÇÃO
TURNO(S) DE FUNCIONAMENTO: ( X ) M ( ) T ( ) N ( ) MT ( ) MN ( ) TN
HABILITAÇÃO (caso exista):
ÊNFASE (caso exista):
CARGA HORÁRIA ELETIVA MÁXIMA: 120 h
CARGA HORÁRIA POR PERÍODO LETIVO: Mínima: 340h
Média:
Máxima: 420h
TEMPO PARA CONCLUSÃO (prazo em semestres): Mínimo:
Padrão: 08
Máximo: 14
PERÍODO LETIVO DE INGRESSO: 1º ( X ) Número de vagas: 40 vagas
2º ( ) Número de vagas: _____

( ) MTN

CARGA HORÁRIA EM COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS DA ESTRUTURA CURRICULAR

Atividades Acadêmicas

Disciplinas

Módulos

Blocos

Atividades de Orientação Individual

Estágios com
Orientação
Individual

Trabalho de
Conclusão
de Curso

Atividades
Integradoras de
Formação

CARGA
HORÁRIA
PRESENCIAL
TEÓRICA

1340

-

-

-

CARGA
HORÁRIA
PRESENCIAL
PRÁTICA

1190

-

-

-

CARGA
HORÁRIA
À DISTÂNCIA
TEÓRICA

-

-

-

-

-

-

CARGA
HORÁRIA
À DISTÂNCIA
PRÁTICA

-

-

-

-

-

-

Atividades Coletivas

Estágios com
Orientação
Coletiva

Atividades
Integradoras de
Formação
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CARGA
HORÁRIA
DE
ORIENTAÇÃO
SUBTOTAIS
DAS
CARGAS
HORÁRIAS

-

-

-

25309

PERCENTUAL
DA CARGA
HORÁRIA
TOTAL (%)

6.4.2 Estrutura Educacional de Organização do Curso

Busca-se, na presente proposta de Curso, um modelo didático que possibilite a
interdisciplinaridade como exercício de construção político-pedagógica do conhecimento,
calcado na multirreferencialidade como caráter de fundamentação e discussão teórica.
Neste sentido, propomos a seguinte estrutura educacional de organização e oferta de
componentes curriculares no fluxo do curso, em que se destaquem os seguintes
instrumentos didáticos:
➢

Núcleos de conteúdos base – forma de realização da interdisciplinaridade, a
partir do que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação, que nessa proposta aparece como a organização temática dos
componentes
curriculares
(Componentes
Curriculares,
atividades
complementares, práticas pedagógicas, etc.) necessárias à construção de
conhecimentos pelo discente no período letivo. Os Núcleos são estruturas
determinantes da relação do nível escolar do discente com a matriz curricular do
curso e são formados por campos específicos de conhecimentos e ênfases,
obedecendo às necessidades pedagógicas do conteúdo que os definem;

➢

Componentes Curriculares – unidades mínimas de conteúdo curricular
(campos teóricos, práticas didáticas, experimentações etc.) organizadas em
núcleos de conteúdos base (de ensino e aprendizagem), obedecendo ao regime
acadêmico de oferta disciplinar da UFRN (código, créditos, carga horária etc.),
que podem ser obrigatórias, cumprindo exigências institucionais, ou optativos,
possibilitando ao aluno flexibilidade nos seus campos de conteúdo de formação a

9

Dentro desta soma não incluímos a distribuição de carga horária prática e teórica das disciplinas optativas,
porque a cada período oferecemos entre duas, três ou quatro possibilidades de escolha e nem sempre as cargas
horárias teóricas e práticas são distribuídas igualmente.
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fim de realizar um perfil profissional específico. A carga horária total dos
Componentes Curriculares perfaz 2640 horas;
➢

Atividades Teórico Práticas – práticas de complementação curricular realizadas
paralelamente ao fluxo didático-pedagógico do Curso para efetivar o exercício
das habilidades e competências de discentes, adquiridas, inclusive, fora do
ambiente escolar. Essas atividades são mecanismos curriculares de ampliação do
campo de formação de discentes, recomendadas pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais, realizáveis em projetos de pesquisa e extensão, dentre outras
possibilidades. No Curso de Teatro as Atividades Teórico Práticas perfazem um
total de 200 horas;

➢

Práticas Pedagógicas como Componentes Curriculares – práticas de
instrumentalização pedagógica do licenciando em Artes Cênicas – Habilitação
Teatro – realizadas no âmbito do ensino, sob a forma de práticas flexíveis em
articulação intrínseca com os núcleos temáticos de aprendizagem, as
Componentes Curriculares e o estágio curricular supervisionado, a fim de dar
conta dos múltiplos modos de ser da atividade complementar, iniciando-se desde
o primeiro semestre letivo do processo formativo de discentes em Teatro e
estendendo-se ao longo do curso. A carga horária total de 400 horas de práticas
pedagógicas já está contabilizada nas 2.640 horas dos Componentes Curriculares;

➢

Práticas de Extensão como Componentes Curriculares – práticas que
pressupõe uma articulação contínua com as realidades sociais e com os múltiplos
e respectivos contextos culturais, artísticos e educacionais, assumidas, pelos
componentes curriculares. Orientam-se por movimentos mútuos de descobertas,
de investigações e de experiências que priorizam, por um lado, a aproximação e o
contato
com
as
diversas
realidades
culturais,
artísticas
e
educacionais, estimulados pela perspectiva da alteridade; por outro, a existência
de processos artísticos e pedagógicos engendrados por agentes culturais e
educacionais, com os quais os licenciandos em teatro podem interagir, no
sentido de construir pedagogias permanentemente abertas e investigativas, em
sintonia com os contextos concretos de ensino-aprendizagem. A carga horária
total de 324 horas de extensão já está contabilizada nas 2.640 horas dos
Componentes Curriculares;

➢

Estágio curricular supervisionado – atividade obrigatória, diversificada
(planejamento, ensino, políticas públicas, gestão educacional, supervisão
acadêmica, etc.), voltada para uma efetivação de caráter processual da formação
do graduando como docente de Teatro e para a implementação de condições de
um desempenho profissional de qualidade, possibilitando, especialmente, a
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avaliação continuada do rendimento acadêmico do curso. A carga horária total do
Estágio Supervisionado é de 400 horas.

6.4.3 COMPONENTES CURRICULARES - NÚCLEOS DE CONTEÚDOS-BASE
DISTRIBUÍDOS POR NÍVEIS DE FORMAÇÃO:
1º NÍVEL – INTRODUÇÃO À LICENCIATURA EM TEATRO – Introduzir o aluno
ao universo das áreas de conhecimento que formam a base epistêmica do curso e seus
desdobramentos para a formação de um professor de Teatro. Bem como, discutir diferentes
concepções do cênico, promovendo aos discentes experiências prático-teóricas de
reconhecimento dos fenômenos do espetáculo, presentes em seus contextos socioculturais e
em outros contextos circundantes, para um entendimento da cena como unidade elementar
dos acontecimentos que articulam as experiências do curso, tendo o jogo como fenômeno
coletivo e simbólico de produção de conhecimento artístico e pedagógico.
2º NÍVEL – FUNDAMENTOS PARA UM ESTUDO DO TEATRO COMO OBJETO
E ÁREA DE CONHECIMENTO. – Possibilitar aos sujeitos da ação teatral a
compreensão de suas relações com a construção pedagógica da cena, a partir do estudo de
conteúdos introdutórios em dramaturgia, atuação e estudos da cena, em suas
especificidades histórico-culturais e em práticas interdisciplinares. De modo a favorecer a
aprendizagem desses elementos da cena teatral como pedagogias teatrais, ou seja, práticas
transversais, que organizam e encaminham os referidos conteúdos em dinâmicas críticocriativas do teatro como objeto e área de conhecimento.
3º NÍVEL – ORGANIZAÇÃO PARA O TRABALHO TEATRAL – Construir
experiências teatrais, investigando diferentes concepções de organização dos elementos da
encenação teatral, dividida nas fases: preparação, pesquisa, composição, ensaio e
apresentação pública dos resultados, por meio da aplicação crítica das pedagogias teatrais,
abordando a dramaturgia, a atuação e as pedagogias do teatro, como conteúdos específicos
da prática cênica.
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4º NÍVEL – A ENCENAÇÃO TEATRAL COMO OBJETO ARTÍSTICO E
PEDAGÓGICO – Estudar e produzir escrituras cênicas, vivenciando pedagogicamente o
teatro como meio de produção de discursos sobre visões de mundo, com bases nas
pedagogias teatrais, como práticas transversais que organizam e encaminham os conteúdos
da dramaturgia, da atuação e da tecnologia cênica, em dinâmicas interdisciplinares que
garantam as especificidades de cada um destes conteúdos como elementos fundantes da
encenação teatral moderna.
5º NÍVEL – RELAÇÕES ENTRE TEATRO E PERFORMANCE COMO PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS – Estudos dos trânsitos e fronteiras entre Teatro e Performance,
considerando o contexto sócio-político onde se organiza, fazendo uso dos conhecimentos
teatrais, pautados na reiteração do sentido crítico do teatro como pedagogia.
6º NÍVEL – TEATRO E DIVERSIDADE – Conjunto de estudos com vistas a capacitar o
aluno para lidar com temas como acessibilidade, diversidade cultural, relações entre arte e
ciência e seus desdobramentos, tanto no âmbito da prática artística como no campo da ação
escolar.
7º NÍVEL – TEATRO E PRÁTICA DE CRIAÇÃO CÊNICA – Desenvolvimento
coletivo de um projeto de pesquisa prático investigando um determinado campo de atuação
das práticas teatrais, dando ênfase ao valor de transversalidade das pedagogias teatrais, de
modo a favorecer a compreensão da indissolubilidade dessas pedagogias com as ações
artísticas que geram um produto estético final (espetáculo), na forma de organização dos
conteúdos propiciada pela encenação teatral.
8º NÍVEL – PEDAGOGIA DO TEATRO E REFLEXÃO TEÓRICA – Refletir acerca
de tema específico que tangencie o universo teatral e as práticas pedagógicas inerentes aos
processos vivenciados na academia e fora dela. Espera-se que esta reflexão seja
encaminhada em formato textual (Monografia, Artigo Científico e/ou memorial), como

59

parte final do processo artístico-pedagógico desenvolvido pelo discente com orientação de
um docente.
ESTRUTURA CURRICULAR
CÓDIGO DA ESTRUTURA CURRICULAR:
ANO E PERÍODO DE INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA CURRICULAR:
2019.1
Observação para o preenchimento dos quadros a seguir:
Quando se tratar de um Componente Curricular já existente, os pré-requisitos, os correquisitos e as
equivalências devem corresponder ao cadastrado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas – SIGAA.

CÓDIG
OS
ART0102
ART0124
ART0116
ART0127
ART0119
ART0115
ART0224
ART0121
ART0120
ART0226
ART0184
ART0179
ART0186
ART0118
ART0185
ART0196
ART0125
ART0222
ART0197

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS
CARGAS
PRÉNOMES DOS COMPONENTES
CORREQ EQUIVAL
HORÁRIA REQUISI
CURRICULARES
UISITOS ÊNCIAS
S
TOS
Formas Espetaculares da Cultura
30 h
Popular
Cenotec VII: Introdução ao Teatro de
30h
Formas Animadas
Danças Brasileiras
30h
Cenotec X: Estudos Estéticos de
60 h
Iluminação Cênica
História da Arte
30h
Canto para Atuação
60h
Análise das Formas Espetaculares
60h
Teatro e Imaginários
60h
Teatro Infanto Juvenil
30h
Apreciação Crítica do Espetáculo
60h
Teatro de Rua
60h
Produção Teatral
60h
-Etnodrama
60h
A Máscara como Pedagogia do Corpo
60h
Ateliê de Dramaturgia
60h
-Cenotec V: Sonoplastia
60h
Cenotec VIII: Cenários
60h
Elementos de Treinamento Pré60h
Expressivo
Cenotec VI: Arquitetura Teatral e
60h
Tecnologia da Cena
60

ART0106 Pedagogias da Encenação
ART0171 Atuação III
ART0103 Introdução à Palhaçaria
Cenotec IX: Pedagogia e Didática em
ART0126
Cenografias e suas tecnologias
CARGA
HORÁRIA
TOTAL

CÓDIG
OS
ART0206
ART0100
ART0203
ART0107
ART0111
ART 0200

60h
60h
30h

-

-

--

60h

-

-

-

1260h

1º PERÍODO
CARGAS
PRÉNOMES DOS COMPONENTES
HORÁRIA REQUISI
CURRICULARES
S
TOS
Dramaturgia I
60
Ética e Processos de Formação
30
História do Teatro I
60
Práticas Corporais I
30
Práticas Vocais I
30
Jogo e Cena I
60
-

Fundamentos Sócio-Filosóficos da
Educação
ART0117 Cenotec I: Introdução à Cenografia
Componente Curricular Optativo
FPE0680

ART0204
ART0108
ART0112
ART0201
FPE0682
ART0097

-

-

-

-

60
30

-

-

-

420

2º PERÍODO
CARGAS
PRÉCÓDIG
NOMES DOS COMPONENTES
HORÁRIA REQUISI
OS
CURRICULARES
S
TOS
ART0167 História do Teatro Brasileiro I
60
Metodologia do Trabalho Científico em
Artes
História do Teatro II
Práticas Corporais II
Práticas Vocais II
Jogo e Cena II
Organização da Educação Brasileira
Estética I
Componente Curricular Optativo

-

60

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

ART0101

CORREQ EQUIVAL
UISITOS ÊNCIAS

CORREQ EQUIVAL
UISITOS ÊNCIAS

30
60
30
30
60
60
60
30

-

-

61

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

CÓDIG
OS
ART0168
ART0109
ART0113
ART0207
ART0123
ART0166
ART0205
FPE0681

3º PERÍODO
CARGAS
PRÉNOMES DOS COMPONENTES
HORÁRIA REQUISI
CURRICULARES
S
TOS
História do Teatro Brasileiro II
60
Práticas Corporais III
30
Práticas Vocais III
30
Atuação I
60
Práticas Pedagógicas do Teatro
60
Dramaturgia II
30
História do Teatro III
60
Fundamentos da Psicologia da Educação
30
Componente Curricular Optativo

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

CÓDIG
OS
ART0169
ART0110
ART0114
ART0208
ART0193
ART0195
PEC0683
ART0175

420h

60

CORREQ EQUIVAL
UISITOS ÊNCIAS

-

-

-

420

4º PERÍODO
CARGAS
PRÉNOMES DOS COMPONENTES
CORREQ EQUIVAL
HORÁRIA REQUISI
CURRICULARES
UISITOS ÊNCIAS
S
TOS
História do Teatro Brasileiro III
60
Práticas Corporais IV
30
Práticas Vocais IV
30
Atuação II
60
Cenotec II: Figurino
45
Cenotec IV: Maquiagem
45
DIDÁTICA
60
Encenação I
60
Componente Curricular Optativo
30
CARGA
HORÁRIA
420h
TOTAL

62

CÓDIG
OS
ART0176
ART0234
ART0104
PEC0147

5º PERÍODO
CARGAS
PRÉNOMES DOS COMPONENTES
CORREQ EQUIVAL
HORÁRIA REQUISI
CURRICULARES
UISITOS ÊNCIAS
S
TOS
Encenação II
60
Música na Cena
60
Estudos da Performance I
60
Estágio Curricular I
100
60
Componente Curricular Optativo
CARGA
HORÁRIA
340h
TOTAL
6º PERÍODO

CÓDIGOS
ART0105
PEC0148
FPE0087
ART0194

NOMES DOS COMPONENTES
CURRICULARES
Estudos da Performance II
Estágio Curricular II
Libras
Cenotec III: Iluminação
Componente Curricular Optativo

PRÉCARGAS
CORREQU EQUIVAL
REQUISIT
HORÁRIAS
ISITOS
ÊNCIAS
OS
60
100
60
60
60
-

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

340h

7º PERÍODO
CARGAS
PRÉCÓDIG
NOMES DOS COMPONENTES
HORÁRIA REQUISI
OS
CURRICULARES
S
TOS
ART0122 Prática Cênica Integrada
120
PEC0149 Estágio Curricular III
100
Componente Curricular Optativo

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

120

CORREQ EQUIVAL
UISITOS ÊNCIAS

-

-

-

-

-

340
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8º PERÍODO
CARGAS
PRÉCÓDIG
NOMES DOS COMPONENTES
HORÁRIA REQUISI
OS
CURRICULARES
S
TOS
ART0128 TCC: Produção Escrita
120
PEC0150 Estágio Curricular IV
100
Componente Curricular Optativo

120

CORREQ EQUIVAL
UISITOS ÊNCIAS

-

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

-

-

-

-

340

As equivalências, pré-requisitos e co-requisitos estão informados nas fichas de
caracterização dos componentes e no sistema de gestão de atividades acadêmicas da UFRN.

6.4.4 COMPARATIVO ENTRE AS ESTRUTURAS CURRICULARES

ESTRUTURA
ANTIGA

ESTRUTURA
NOVA

CH

%

CH

%

Componentes Obrigatórios e Optativos – Núcleo de Formação Geral

2130

65,7

2130

65,7

Componentes Obrigatórios e Optativos – Núcleo Específico e Pedagógico

510

15,8

510

15,8

Total em Componentes

2640

81,4

2640

81,4

Prática Pedagógica como Componente Curricular

400

12,3

400

12,3

Atividade Teórico-Prática

200

6,17

200

6,17

Estágio Curricular Supervisionado

400

12,3

400

12,3

Trabalho de Conclusão de Curso

240

7,4

240

7,4

Extensão Universitária

0

0

324

10%

Total em Atividades Acadêmicas Específicas

640

19,7

960

29,6

Total Geral

3240

100

3240

100

COMPONENTE CURRICULAR

Período
1º

Código
ART0097
ART0203

ESTRUTURA ANTIGA
Componente Curricular
Estética Teatral I
História do Teatro I

CH
60
60

Código
ART0206
ART0203

ESTRUTURA NOVA
Componente Curricular
Dramaturgia I
História do Teatro I

CH
60
60

64

ART0145

30

ART0107

30

ART0111

60
60

ART0200
FPE0680

ART0192

Expressão Corporal I (Co –
requisito)
Expressão Vocal I (Co –
requisito)
Jogo e Cena I
Fundamentos SócioFilosóficos da
Educação
CENOTEC I: Cenários

60

ART0117

ART 0099

Ética e Legislação Teatral

30

ART0100

Disciplina Optativa –
Quadro 1

30

ART0153
ART0200
FPE0680

Total

Período

Código
ART0206
ART0165

2º

ART0204
ART0150
ART0154
ART0207
FPE0682
ART0193

ESTRUTURA ANTIGA
Componente Curricular
Dramaturgia I
Metodologia de Pesquisa
em Artes
História do Teatro II
Expressão Corporal II (CoRequisito)
Expressão Vocal II (CoRequisito)
Atuação I
Organização da Educação
Brasileira
CENOTEC II: Figurino
Disciplina Optativa –
Quadro 1

420

CH

Código

60

ART0097
ART0101

30
60
30
30
60
60

Código
ART0098
ART0151

3º

ART0163
ART0208
ART0194
ART0166
ART0167
FPE0681

Período
4º

Código
ART
ART0152

ART0204
ART0108
ART0112

Práticas Vocais II

ART0207
FPE0682

Jogo e Cena II
Organização da Educação
Brasileira
História do Teatro Brasileiro I
Componente Curricular
Optativo

60
30

ART0167

Componente Curricular

CH

Código

Estética Teatral II
Expressão Corporal III (CoRequisito)
Expressão Vocal III (CoRequisito)
Atuação II
CENOTEC III: Iluminação

60

ART0168
ART0109

Dramaturgia II
História do Teatro Brasileiro
I
Fundamentos da
Psicologia Educacional
Disciplina Optativa –
Quadro 1
Total

30

420

ESTRUTURA ANTIGA
Componente Curricular

CH

Código

60

ART0169
ART0110

Dramaturgia III
Expressão Corporal IV
(Co-Requisito)

ESTRUTURA NOVA
Componente Curricular
Estética I
Metodologia do trabalho
científico em artes
História do Teatro II
Práticas Corporais II

ESTRUTURA ANTIGA
Período

Práticas Corporais I (Co –
requisito)
Práticas Vocais I(Co –
requisito)
Jogo e Cena I
Fundamentos SócioFilosóficos da
Educação
CENOTEC I: Introdução à
Cenografia
Ética e Processos de
Formação
Componente Curricular
Optativo
Total

30
30
60
60

60
30
30
420

CH
60
30
60
30
30
60
60
60
30

ESTRUTURA NOVA

30
30
60
60

60
30

ART0113
ART0207
ART0123
ART0166
ART0205
FPE0681

60

30

Componente Curricular

CH

História do Teatro Brasileiro II
Práticas Corporais III (CoRequisito)
Práticas Vocais III (CoRequisito)
Atuação I
Práticas Pedagógicas do
Teatro
Dramaturgia II
História do Teatro III

60

Fundamentos da Psicologia
Educacional
Componente Curricular
Optativo
Total

ESTRUTURA NOVA
Componente Curricular
História do Teatro Brasileiro III
Práticas Corporais IV

30
30
60
60
30
60
30
60
420

CH
60
30
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ART0164
ART0171
ART0195
ART0168
PEC0683
ART0173

Período

Código
ART0175
ART0226

5º

Período

6º

Período

7º

PEC0147
ART0178

Código

Expressão Vocal IV (CoRequisito)
Atuação III
CENOTEC IV: Maquiagem
História do Teatro Brasileiro
II
Didática
Canto para o Ator I
Disciplina Optativa –
Quadro 1
Total

ESTRUTURA ANTIGA
Componente Curricular

30
60
60
60
60
30
30

Atuação II
CENOTEC II: Figurino
CENOTEC IV: Maquiagem

60
45

PEC0683
ART0175

Didática
Encenação I
Componente Curricular
Optativo

60
60
30

30

Total

ESTRUTURA NOVA
Componente Curricular

45

420

Código

60
60

ART0176
ART0234

Encenação II
Música na Cena

60
60

100
60

ART0104
PEC0147

Estudos da Performance I
Estágio Curricular I

60
100

Componente Curricular
Optativo

60

Encenação I
Apreciação Crítica do
Espetáculo
Estágio Curricular I
Teatro e Educação:
Práticas Pedagógicas do
Teatro
Optativa 1 – Bloco de
Ênfase 1 (60h) ou
Optativa 1 – Bloco de
Ênfase 2 (60h) ou
Optativa 1 – Bloco de
Ênfase 3 (60h) ou
Optativa 1 – Bloco de
Ênfase 4 (60h)
Total

X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 6010
X+Y
= 60
340

ESTRUTURA ANTIGA
Componente Curricular

CH

ART0179
PEC0148

Produção Teatral
Estágio Curricular II

FPE0087

Língua Brasileira e Sinais
Libras
Optativa 2 – Bloco de
Ênfase 1 (60h) ou
Optativa 2 – Bloco de
Ênfase 2 (60h) ou
Optativa 2 – Bloco de
Ênfase 3 (60h) ou
Optativa 2 – Bloco de
Ênfase 4 (60h)
Total

X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
340

ESTRUTURA ANTIGA
Componente Curricular

CH

TCC I: Espetáculo
Estágio Curricular III
Optativa 3 – Bloco de
Ênfase 1 (60h) ou

ART0208
ART0193
ART0195

CH

Encenação II

ART0290
PEC0149

Práticas Vocais IV

420

ART0176

Código

ART0114

60
60
100
60

120
100
X+Y
= 60

Total

Código

ESTRUTURA NOVA
Componente Curricular

ART0105

Estudos da Performance II

PEC0148
FPE0087

Estágio Curricular II
Língua Brasileira e Sinais
Libras
CENOTEC III: Iluminação

ART0194

CH
60

60
60
60

Total

ART0122
PEC0149

340

100

Componente Curricular
Optativo

Código

CH

ESTRUTURA NOVA
Componente Curricular
Prática Cênica Integrada
Estágio Curricular III
Componente Curricular
Optativo

340

CH
120
100
120

10

A Componente Curricular Optativa escolhida, de acordo com o Bloco de Ênfase de interesse do discente,
deveria corresponder a 60 horas/aula (X + Y).
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Período

Código
ART0191
PEC0150

Optativa 3 – Bloco de
Ênfase 2 (60h) ou
Optativa 3 – Bloco de
Ênfase 3 (60h) ou
Optativa 3 – Bloco de
Ênfase 4 (60h) ou
Optativa 4 – Bloco de
Ênfase 1 (60h) ou
Optativa 4 – Bloco de
Ênfase 2 (60h) ou
Optativa 4 – Bloco de
Ênfase 3 (60h) ou
Optativa 4 – Bloco de
Ênfase 4 (60h)
Total

X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
340

ESTRUTURA ANTIGA
Componente Curricular

CH

Código

120
100

ART0128
PEC0150

TCC II: Monografia
Estágio Curricular IV
Optativa 5 – Bloco de
Ênfase 1 (60h) ou

X+Y
= 60

8º
Optativa 5 – Bloco de
Ênfase 2 (60h) ou
Optativa 5 – Bloco de
Ênfase 3 (60h) ou
Optativa 5 – Bloco de
Ênfase 4 (60h) ou
Optativa 6 – Bloco de
Ênfase 1 (60h) ou
Optativa 6 – Bloco de
Ênfase 2 (60h) ou
Optativa 6 – Bloco de
Ênfase 4 (60h) ou
Optativa 6 – Bloco de
Ênfase 4 (60h)
Total

Total
ESTRUTURA NOVA
Componente Curricular
TCC: Produção Escrita
Estágio Curricular IV
Componente Curricular
Optativo

X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
X+Y
= 60
340

Total

340

CH
120
100
120

340

6.4.5 PLANO DE MIGRAÇÃO
No comparativo das estruturas curriculares e principalmente na estruturação da nova
matriz, a Coordenação, o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado do Curso optaram por
manter enquanto estrutura, as cargas horárias semestrais e, enquanto aspecto qualitativo, as
ênfases nas áreas de Teoria, Atuação, Encenação e Cenografia, ainda que com a extinção
dos blocos de ênfase. Ou seja, na prática, a nova matriz curricular não só prioriza os
conteúdos destas áreas, mas organiza mais acertadamente os conteúdos programáticos ao
longo dos semestres letivos, de modo a distribuir melhor a oferta das componentes
curriculares para uma melhor formação do corpo discente do Curso.
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Como estratégia de plano de migração, o Curso vai estabelecer uma política de
equivalência entre os currículos novo e antigo. E, com o auxílio da Coordenação auxiliar os
orientadores acadêmicos nesse diálogo com os discentes do Curso através de reuniões com
os mesmos, cujo objetivo é acompanhar e realizar autoavaliações durante todo o processo
migratório.

7

APOIO AO DISCENTE

Como forma de acompanhamento e orientação aos estudantes, a Coordenação do
Curso tem estudado o perfil dos alunos, a partir de seus históricos escolares e entrado em
contato com alguns deles para auxiliar no processo de integralização de curso. Temos visto
que, por meio da análise do histórico escolar é possível detectar as dificuldades que cada
discente vem enfrentando ao longo da Graduação e após essa análise, apresentar algumas
alternativas para a resolução desses problemas.
Paralelamente e de forma conjunta, a coordenação trabalha junto aos orientadores
acadêmicos, que têm acompanhado mais de perto o relatório de matrículas de cada
discente. O Curso ainda apresenta uma distribuição deficitária nesse quesito proporcional
do número de discentes para cada docente. Por este motivo, a Coordenação, junto ao NDE,
elaborou um plano que prevê a periodicidade e à quantidade de alunos orientados por cada
professor.
No sentido de atender as demandas de vulnerabilidade social, a Coordenação se
compromete a realizar as devidas intermediações junto a Pró Reitoria de Assuntos
Estudantis – PROAE, para que esse discente tenha direito a todo amparo legal que a
Instituição oferece.
Com relação ao apoio dos discentes portadores de alguma deficiência e já prevendo
o aumento gradativo da presença de pessoas com este perfil na Universidade, graças à
política de cotas, o Curso optou pela criação de uma comissão que irá acolher a
permanência desse discente, acompanhar e amparar os processos formativos, de modo a
criar mecanismos de elaboração de metodologias e instrumentos pedagógicos. Desta forma,
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pretende-se estabelecer uma parceria com os docentes do curso para pensar cada uma das
singularidades desses processos de ensino aprendizagem. Somente após essa articulação
entre a coordenação e os docentes é que o atendimento a estes casos é encaminhado para a
direção do Centro de Ciência Humanas, Letras e Artes (CCHLA) e por fim, à Comissão
Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE) e
o Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA).

8

AVALIAÇÃO
8.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Quanto à avaliação de rendimento escolar, o Curso obedecerá à legislação
educacional vigente na UFRN. Para tanto, pretende-se que as dinâmicas do curso
proponham estratégias construtivas de avaliação, próximas da realidade contextual e de
cada elemento curricular oferecido no curso, de modo a favorecer as especificidades dessa
área de conhecimento.
Seguindo a perspectiva dos Núcleos de aprendizagem e das ênfases contidas nas
Componentes Curriculares obrigatórias e complementares, o corpo discente matriculado no
Curso, de acordo com a legislação universitária em vigor, cumprirá processos de avaliação
baseados em:
➢

carga horária cursada por conteúdo – para cada conteúdo cursado em

disciplina será destinado pelo docente ministrante um valor conceitual referente, ficando a
seu critério a forma de avaliação que melhor se adaptar às dinâmicas pedagógicas de seu
conteúdo. Quando todos os conteúdos curriculares do Núcleo forem ministrados, o docente
deverá proceder de modo a manter a estrutura desta média por conteúdo ministrado;
➢

carga horária das práticas como conteúdos curriculares – baseado no fluxo

de ocorrência das práticas em cada conteúdo de disciplina, caberá ao docente ministrante de
cada um destes conteúdos, em acordo com os discentes matriculados, definir e considerar
quais destas práticas serão válidas, efetuando, portanto, uma média simples dos valores
atingidos pelo alunado em cada uma delas, que deverá ser apresentada ao coordenador do
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Núcleo como nota de uma avaliação. Esta avaliação deverá averiguar com rigor e minúcias
o rendimento do alunado quanto à sua formação pedagógica e servirá como critério
fundamental para a avaliação da aprendizagem, no sentido primeiro dos objetivos do curso,
no fluxo de sua realização, podendo determinar mudanças nos sistemas pedagógicos,
metodológicos e conceituais das práticas de produção de conhecimento realizadas. Quando
todos os conteúdos forem ministrados, este deverá proceder de modo a manter a estrutura
desta média matemática simples por prática realizada;
➢

carga horária das atividades teórico-práticas (ATP) – sendo prerrogativa

própria da estrutura político-pedagógica do curso o favorecimento de realizações de uma
dinâmica de atividades de formação complementar, será exigido do alunado uma avaliação
formal das vivências realizadas, através de relatório semestral apresentado ao Colegiado de
Curso.
➢

carga horária das atividades de extensão: sendo práticas que pressupõe uma

articulação contínua com as realidades sociais e com os seus respectivos contextos
culturais, artísticos e educacionais, será exigido do alunado uma avaliação formal das
vivências realizadas, através de relatório semestral apresentado ao Colegiado de Curso.
➢

carga horária das atividades de estágio: Com relação ao processo de ensino-

aprendizagem dos discentes durante a realização dos estágios tem sido realizadas
constantes avaliações e redimensionamentos. De modo que, a avaliação tem ocorrido ao
longo de todo o processo do Estágio, permitindo uma visão mais ampla do trabalho, a partir
das considerações feitas de modo compartilhado pelos professores orientadores na
universidade, pelos professores supervisores e pelos próprios estagiários. Outros dois
procedimentos favoráveis à avaliação contínua tem sido as rodas de conversa – estudo de
teorizações das Pedagogias do Teatro realizadas regularmente com estagiários e professores
orientadores na universidade, e o próprio registro que os estagiários realizam a partir da
experiência em sala de aula. As experiências vividas nas instituições educativas, as rodas de
conversa entre os estagiários e seus orientadores da universidade, acompanhados pelos
registros feitos em diário de campo permitem, ao final, a elaboração do relatório do Estágio
bem como o desdobramento de possíveis pesquisas que se originem desse trabalho. O
relatório final de Estágio — onde o estagiário apresenta seu relato de experiência, sua
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análise, seus encaminhamentos — é um documento de fundamental importância na medida
em que sistematiza as aprendizagens e consolida a avaliação do discente ao longo de todo
processo.
Ainda sobre os métodos avaliativos do processo de ensino-aprendizagem, a
Coordenação e o Colegiado do Curso têm trabalhado junto à chefia do Departamento de
Artes e com os demais cursos que compõem o DEART: Artes Visuais, Dança e Design, no
levantamento de necessidades que atendam e oportunizem melhores condições de trabalho,
desde a relação de equipamentos, manutenção das salas de aula, gabinetes de trabalho para
todos os docentes, assim como a contratação de profissionais que possam atender as
necessidades específicas de cada curso.

8.2 AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
O Curso propõe manter-se em perspectiva de avaliação continuada. Todos os
elementos curriculares (Componentes Curriculares, atividades, práticas, estágios, etc.)
comportam mecanismos de avaliação sistêmica de modo a favorecer uma auto-avaliação do
Curso e uma prática de atualização contínua de metodologias e processos pedagógicos.
Os Componentes Curriculares e os Docentes são semestralmente avaliados através
de questionários disponibilizados on-line, com preenchimento obrigatório, sendo este um
pré-requisito para a matrícula no semestre subseqüente. Os resultados destes questionários
ficam registrados na plataforma do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas
– SIGAA, onde todos os docentes podem ter acesso aos dados apurados.
Neste sentido, quando um componente curricular apresenta-se defasado, este dado
aparece na avaliação. Quando por exemplo, um docente não tem apresentado um
rendimento satisfatório num componente curricular específico, isto também pode ser
percebido na avaliação. Identificado o problema, o Colegiado de Curso se reúne e pensa
estratégias para solucionar a questão.
Da aplicabilidade do PPC, o Curso busca uma prática pedagógica sistemática, por
parte do Colegiado, que deverá realizar, ocorridos dois terços do semestre letivo, uma
semana pedagógica de avaliação e planejamento. Nesse espaço, entre outras discussões, o
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curso deverá manter-se em constante reflexão acerca de seus objetivos, conteúdos,
metodologias, dinâmicas e processos. Em 2018, o corpo docente e discente realizou a
Semana Pedagógica do Curso no início do ano e avaliou a estrutura curricular, os relatórios
de matrícula das componentes curriculares e a funcionamento dos blocos de ênfase.
Destarte, a Semana foi muito produtiva e foi o ponto de partida para a revisão deste PPC. A
Coordenação e o Corpo Docente pretendem dar seguimento a essa prática por ser um rico
instrumento de auto-avaliação.
Para tanto, nesse mecanismo pedagógico semestral pede-se a presença dos docentes
e dos representantes dos discentes, obedecendo à legislação de avaliação universitária e às
normas do ensino de graduação vigente.
Ao realizarmos sistematicamente essa avaliação podemos acompanhar o
desenvolvimento do Curso e rever as diretrizes gerais do mesmo. Após fazê-la, os pontos
relevantes são levados para a reunião de Colegiado, discutidos, encaminhados e votados. É
o caso, por exemplo, da reestruturação do antigo PPC e da proposição de uma nova
Estrutura Curricular, que possa coadunar mais com o perfil do Curso, vividos na presente
situação. A reestruturação do Curso, as Resoluções de Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) e Atividades Teórico Práticas (ATP’s) bem como do PPC foram discutidos e
votados em reunião de Colegiado, após passar pelo NDE (Núcleo Docente Estruturante).
Atendendo à Resolução CONAES nº.1, de 17/06/2010, o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Teatro, é regido pela Resolução nº
124/2011-CONSEPE/UFRN, de 06/09/2011, constituído, atualmente, por 5 docentes,
designados pela Portaria nº 062/2018-CCHLA (novos membros), de 03/04/2018 e Portaria
nº 063/2018-CCHLA (recondução), de 03/04/2018, com atribuições acadêmicas de
acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização
do projeto pedagógico do curso. Todos os docentes que constituem o NDE possuem
titulação stricto sensu (mestrado/doutorado) e regime de trabalho em tempo integral DE. A
nova configuração do NDE trabalhou sistematicamente na reformulação deste Projeto
Pedagógico do Curso e tem se encontrado semanalmente entre março e abril e
mensalmente, a partir de maio, para discutir diversas questões relativas ao Curso.
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Durante o período em que o NDE e o Colegiado se dedicaram a este PPC foram
criadas outras duas comissões de trabalho, que tinham como objetivo rever e atualizar às
resoluções das Atividades Teórico Práticas (ATP’s) e do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), designados pela Portaria 031/18 DEART, de 26 de Abril de 2018, com efeito
retroativo a partir de 06 de março de 2018.
Cabe mencionar, entretanto, que desde 2007, ano de criação do Curso de
Licenciatura em Teatro, este vem passando por mudanças gradativas, algumas em função
de uma readequação às novas normas do MEC e outras em função da alteração do corpo
docente, que hoje é bem diferente do corpo docente que estruturou o Curso. Alguns
docentes saíram e novos docentes, com outros perfis ingressaram na Instituição. Esta
alteração de perfil reverberou no Curso e automaticamente no corpo discente.
O Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN tem uma prática pedagógica
sistemática e seu processo de avaliação também reflete isso. O Curso tem um caráter
prático-teórico e prepara o discente para atuar na área do ensino do teatro, tanto no ensino
fundamental como em outros espaços de educação formal e não formal, entretanto, como
partimos de uma perspectiva dialética, pela qual o aluno aprende para poder ensinar, o
―fazer‖ e o ―ensinar‖ caminham paralelamente. Por isso, usamos a classificação de
―professor-artista‖.
Neste sentido, cabe ressaltar que o coordenador e os demais docentes mantêm
relação direta com todos os discentes, necessária, aliás, em um curso desta natureza, dadas
as características de aprendizado, nas quais os docentes orientam indivíduos que participam
de um processo de autoconhecimento. Nesse labor, há o acompanhamento sistemático de
trabalhos (teóricos e práticos) elaborados por discentes, desde o planejamento até a sua
execução.
Quanto ao Projeto Pedagógico do Curso, após a formatura das primeiras turmas, da
chegada de novos professores e da análise dos dados de matrícula de componentes
curriculares, sentiu-se a necessidade de uma nova reestruturação, levando-se em
consideração os dados institucionais de evasão, rendimento e inserção no mercado de
trabalho. Cabe registrar, porém, que ao longo do processo de implantação do Curso e no
período que antecedeu a formação da primeira turma, o Curso se propôs a uma prática de
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avaliação continuada que se mantem até o atual momento e em que consiste nesta atual
reestruturação do Curso.
A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Teatro também
está contemplada no Plano de Ação Trienal dos Cursos de Graduação - PATCG (2018.22021.2), documento fundamental, pelo qual os docentes podem tecer uma visão crítica e
propositiva, no que diz respeito à avaliação do processo de aprendizado do corpo discente,
a capacitação e aprimoramento dos docentes, a organização didático-pedagógica, e por fim,
as condições da infraestrutura. Este documento foi elaborado pela Coordenação, NDE e
membros do Colegiado e encontra-se em fase de implementação.
E por fim, como o Curso de Licenciatura em Teatro atualmente não participa do
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, conta com o apoio institucional
da Comissão Própria de Auto-avaliação (CPA) e da Pró Reitoria de Graduação
(PROGRAD) para estabelecer parâmetros de avaliação, metodologias, objetivos do Projeto
Pedagógico, assim como traçar novas metas para o melhor desenvolvimento do Curso.
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ANEXO I – ATAS

ANEXO II – PORTARIAS E RESOLUÇÕES

Boletim de Serviço - UFRN

Nº 060

02.04.2018

Fls. 29

Portaria nº 060/18-CCHLA, de 28 de Março de 2018.
A Diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e estatutárias, que lhe confere
a Portaria nº 1846/2015-R, de 24 de setembro de 2015.
Considerando o teor do memorando eletrônico nº 43/2018 – DECOM/CCHLA, de
27 de março de 2018.
RESOLVE
ALTERAR a portaria nº 020/2018-CCHLA, publicada no Boletim de Serviço nº
032 de 19/02/2018, e INCLUIR o professor ROBSON DA SILVA BRAGA, mat. 1296800,
como membro suplente externo (UFC) da Comissão Examinadora do Concurso Público de
Provas e Títulos para Provimento de Cargo de Professor do Magistério Superior para a área
de TEORIA E PESQUISA EM JORNALISMO, PLANEJAMENTO, REPORTAGEM E
EDIÇÃO EM JORNALISMO do Departamento de Comunicação Social/CCHLA, objeto do
Edital nº 035/2017 - PROGESP/UFRN, publicado no D.O.U. nº 215, de 09/11/2017.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
(a) Maria das Graças Soares Rodrigues - Diretora

Portaria nº 061/18-CCHLA, de 02 de abril de 2018.
O Diretor em Exercício do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e estatutárias, que lhe confere
a Portaria nº 1847/2015-R, de 24 de setembro de 2015.
Considerando o teor do memorando eletrônico nº 3/2018 - CCT, de 27 de março de
2018.
R E S O L V E:
DESIGNAR os professores JOSÉ SÁVIO OLIVEIRA DE ARAÚJO, mat.
3230406; MAKARIOS MAIA BARBOSA, mat. 1168190, e ROBSON CARLOS
HADERCHPEK, mat. 1754863; para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão
para Criação do Departamento de Teatro.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
(a) Sebastião Faustino Pereira Filho - Diretor em Exercício

Departamento de Antropologia - DAN
Portaria nº 007/18 - DAN, de 29 de Março de 2018.
O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO(A) DEPARTAMENTO DE
ANTROPOLOGIA DO(A) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Autorizar o afastamento no país de ANGELA MERCEDES FACUNDO NAVIA,
Matrícula 2313763, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR DO(A)
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, para participar de eventos, no país, em São
Paulo/SP, no período de 15 de Abril de 2018 a 17 de Abril de 2018, conforme solicitação de
afastamento nº 1328/2018.
(a) Rozeli Maria Porto - Chefe

________________________________________________________

Boletim de Serviço - UFRN

Nº 078

26.04.2018

Fls. 23

Departamento de Artes - DEART
Portaria nº 031/18-DEART, de 26 de Abril de 2018.
CONSIDERANDO decisão do Colegiado do curso de Licenciatura em Teatro, de
06 de março de 2018,
O Chefe do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuições legais e estatutárias que lhe confere a Portaria nº 1350/15-R,
de 14 de julho de 2015,
RESOLVE
DESIGNAR, com efeito retroativo a partir de 06 de março de 2018, os professores
ANDRÉ CARRICO, matrícula 2276305, MELISSA DOS SANTOS LOPES, matrícula
2329999, e NAIRA NEIDE CIOTTI, matrícula 1672505, para comporem, sob a presidência
do primeiro, a Comissão de Organização dos Trabalhos de Conclusão de Curso do curso de
Licenciatura em Teatro, por um período de 02 (dois) anos.
DESIGNAR, com efeito retroativo a partir de 06 de março de 2018, as professoras
LAURA MARIA DE FIGUEIREDO, matrícula 2090142, MAYRA MONTENEGRO DE
SOUZA, matrícula 1930455, e MONIZE OLIVEIRA MOURA, matrícula 1672505, para
comporem, sob a presidência da primeira, a Comissão de Reconhecimento e Registro das
Atividades Teórico-práticas do curso de Licenciatura em Teatro, por um período de 02
(dois) anos.
PUBLICAR esta Portaria em Boletim de Serviço.
(a) Thiago Chellappa - Chefe

Departamento de Letras - DLET
Portaria nº 020/18-DLET, de 25 de Abril de 2018.
O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO(A) DEPARTAMENTO DE LETRAS
DO(A) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Autorizar o afastamento no país de ISAACK SAYMON ALVES FEITOZA
SILVA, Matrícula 1022232, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR DO(A)
DEPARTAMENTO DE LETRAS, para prestar colaboração temporária a instituições
públicas de ensino e pesquisa, em João Pessoa/PB, no período de 24 de Maio de 2018 a 25
de Maio de 2018, conforme solicitação de afastamento nº 1963/2018.
(a) Sulemi Fabiano Campos - Chefe

________________________________________________________

Boletim de Serviço - UFRN

Nº 063

05.04.2018

Fls. 12

Portaria nº 027/18 – CCSA, de28 de Março de 2018.
A Diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, que lhe confere a Portaria nº 1314/2015, de 08 de julho de
2015;
Considerando o que consta no art. 44, da Resolução nº 067/2017 - CONSEPE, de
13 de julho de 2017;
R E S O L V E:
Designar os professores, Maria do Livramento Miranda Clementino, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, João Policarpo Rodrigues Lima, da
Universidade Federal do Pernambuco - UFPE, Fernando Cézar de Macedo Mota, do
Instituto de Economia/Unicamp, e Vanessa Petrelli Corrêa, da Universidade Federal de
Uberlândia - UFU, e na condição de suplentes, Sebastião Neto Ribeiro Guedes, da
Universidade Estadual Paulista - UNESP e Aneide Oliveira Araújo, da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão
Especial de Avaliação de Memorial Descritivo para fins de promoção à Classe E da carreira
de Professor do Magistério Superior de Márcia Maria de Oliveira Bezerra, Professora
Associada IV, matrícula nº 1149545, de acordo com a Resolução supra indicada.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
(a) Maria Arlete Duarte de Araújo - Diretora
(Republicada por incorreção)

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA
Portaria nº 062/18-CCHLA, de 03 de Abril de 2018.
O Diretor em Exercício do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e estatutárias,
que lhe confere a Portaria nº 1847/2015-R, de 24 de setembro de 2015.
Considerando o teor do memorando eletrônico nº 4/2018 – CCT, de 3 de abril de
2018, e da Resolução nº 124/2011 – CONSEPE, de 06 de setembro de 2011.
RESOLVE
DESIGNAR os professores ANDRÉ CARRICO, mat. 2276305, MELISSA DOS
SANTOS LOPES, mat. 2329999, e NAIRA NEIDE CIOTTI, mat. 1672505, para comporem
o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Teatro - Licenciatura, pelo período de 04
(quatro) anos.
Esta portaria tem efeito retroativo a 06 de março de 2018.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
(a) Sebastião Faustino Pereira Filho - Diretor em exercício

________________________________________________________

Boletim de Serviço - UFRN

Nº 063

05.04.2018

Fls. 13

Portaria nº 063/18-CCHLA, de 03 de Abril de 2018.
O Diretor em Exercício do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e estatutárias,
que lhe confere a Portaria nº 1847/2015-R, de 24 de setembro de 2015.
Considerando o teor do memorando eletrônico nº 5/2018 – CCT, de 03 de abril de
2018, e da Resolução nº 124/2011 – CONSEPE, de 06 de setembro de 2011.
RESOLVE
RECONDUZIR o professor JOSÉ SÁVIO OLIVEIRA DE ARAÚJO, mat.
3230406, como membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Teatro Licenciatura, pelo período de 04 (quatro) anos.
Esta portaria tem efeito retroativo a 09 de novembro de 2017.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
(a) Sebastião Faustino Pereira Filho - Diretor em exercício

Portaria nº 064/18-CCHLA, de 04 de Abril de 2018.
O Diretor em Exercício do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e estatutárias,
que lhe confere a Portaria nº 1847/2015-R, de 24 de setembro de 2015.
Considerando o teor do memorando nº 002/2018-CS do Processo nº
23077.014186/2018-23, de 03 de abril de 2018.
RESOLVE
PRORROGAR a Portaria nº 052/2018 - CCHLA, de 12 de março de 2018,
publicada no Boletim de Serviço nº 048/2018, de 13 de março de 2018, por mais 30 dias, a
contar de 12 de abril de 2018.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
(a) Sebastião Faustino Pereira Filho - Diretor em exercício

Centro de Educação - CE
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação - DFPE
Portaria nº 016/18 - DFPE, de 05 de Abril de 2018.
O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO(A) DEPARTAMENTO DE
FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO DO(A) UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RESOLVE
Autorizar o afastamento no país de GESSICA FABIELY FONSECA, Matrícula
3144003, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR DO(A) DEPARTAMENTO DE
FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO, para participação em Banca, em João
Pessoa/PB, no período de 08 de Abril de 2018 a 19 de Abril de 2018, conforme solicitação
de afastamento nº 1367/2018.
(a) Adir Luiz Ferreira - Chefe

________________________________________________________

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO

RESOLUÇÃO Nº 01/2018 – CCLT
Define e regulamenta os Trabalhos de
Conclusão de Curso – TCC do Curso de
Licenciatura em Teatro da UFRN.

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
I. Considerando o que determina a Câmara de Educação Superior – CES, do Conselho
Nacional de Educação – CNE, através do Artigo 2º da Resolução Nº 4 de 8 de março de
2004, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Teatro:
Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu
projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades,
os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades
complementares, o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de iniciação
científica ou o projeto de atividade, como trabalho de conclusão de curso – TCC,
componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros
aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. (CNE. Resolução
CNE/CES 4/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de março de 2004, Seção 1, p. 24).
Complementado pelo Artigo 9º, da referida Resolução:
Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente curricular opcional
da Instituição de ensino superior que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas
modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades
centradas em áreas teórico práticas e de formação profissional relacionadas com o
curso, na forma disposta em regulamentação específica.
Parágrafo único - Optando a Instituição por incluir, no currículo do curso de graduação
em Teatro, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nas modalidades referidas no caput
deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovado pelo seu Conselho
Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e

mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua
elaboração.
II. Considerando ainda o que determina a legislação universitária em vigência na UFRN,
seguindo a Resolução Nº 227/2009 – CONSEPE, de 03 de dezembro de 2009, que
aprova o Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN, em sua SEÇÃO V
– DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, nos artigos:
Art. 83. O trabalho de conclusão de curso corresponde a uma produção acadêmica que
expresse as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos, assim como os
conhecimentos por estes adquiridos durante o curso de graduação, e tem sua
regulamentação em cada colegiado de curso, podendo ser realizado nas formas de
monografia, memorial, artigo científico para publicação ou outra forma definida pelo
colegiado de curso.
Parágrafo único - O trabalho de conclusão de curso será necessariamente
caracterizado como atividade de orientação individual.
Art. 84. O trabalho de conclusão de curso deve ser desenvolvido individualmente, sob
a orientação de um professor designado para esse fim.
Art. 85. É facultada aos cursos, na elaboração dos projetos pedagógicos, a previsão de
contabilização de carga horária discente e docente para o trabalho de conclusão de
curso.
Complementado pelo que dispõe a SEÇÃO II – DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO
INDIVIDUAL, em seu Artigo 62:
Art. 62. As atividades de orientação individual são as atividades acadêmicas específicas
que o aluno desempenha individualmente sob a orientação de um professor da UFRN
e que, no entendimento do projeto pedagógico do curso, são obrigatórias ou
contribuem para sua formação e devem ser registradas no histórico escolar.
§ 1º São caracterizadas como atividades de orientação individual o trabalho de
conclusão de curso e o estágio supervisionado orientado de forma individual, além de
outras atividades acadêmicas específicas que se enquadrem nas condições previstas
no caput deste artigo.
§ 2º As atividades de orientação individual têm cargas horárias discente e docente
definidas, sendo aquela usualmente superior a esta e nunca inferior.
III. Considerando, por fim, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em
Teatro da UFRN, que define em seu item 7.6 o Trabalho de conclusão de curso.
Art. 1º O Colegiado de Curso da Licenciatura em Teatro da UFRN – CCLT determina que
para integralizar o total de créditos necessários ao encerramento do seu curso as/os
discentes nele matriculadas/os deverão: propor, elaborar, construir e apresentar, em
sessão pública, um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, sobre tema de sua escolha,
relacionado aos estudos do Teatro e às suas formas de aprender e ensinar.

§ 1º O TCC do Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN – CLT/UFRN deverá refletir o
processo que cada discente passou em sua formação inicial.
§ 2º As/os discentes do CLT/UFRN deverão desprender esforços, ao longo do curso,
com vistas à elaboração do plano de trabalho para o seu TCC (pesquisa e/ou reflexão
crítico-criativa), no âmbito dos diversos componentes curriculares que compõem a
estrutura de sua Graduação.
§ 3º Na condução do TCC, cada discente contará com a orientação de um docente,
preferencialmente que já a/o acompanha na orientação acadêmica, necessariamente
ligado ao corpo docente que ministra disciplinas no CLT/UFRN.

Capítulo II
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 2º São objetivos do TCC:
I – Contribuir para a formação profissional, científica, criativa e cidadã do discente;
II– Comprovar as competências e habilidades desenvolvidas pelo discente ao longo do
Curso, em especial no que se refere à investigação, reflexão e produção em Teatro
e/ou Ensino do Teatro, em suas diferentes etapas;
III – Contribuir para a produção de saber nas diversas áreas de conhecimento acerca
do Ensino de Teatro;
IV – Despertar e desenvolver nos discentes o exercício da prática de pesquisa,
enriquecendo “a articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e
extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do
profissional do magistério e da prática educativa".
§ 1º O TCC do CLT/UFRN pode ter o caráter teórico ou teórico-prático, de acordo com
as seguintes modalidades:
I – Teórico: Estudo que procura revisar e/ou analisar uma produção teórica ou prática
na área do Teatro e/ou Ensino do Teatro, ou desenvolver discussões originais sobre
aspectos destas áreas no âmbito da teoria, da crítica, da história, da dramaturgia e da
estética interdisciplinar;
II – Teórico-prático: Trabalhos que envolvam processos de reflexão e criação, sobre a
prática teatral (dramaturgia, encenação, cenografia, atuação, produção, preparação,
formação e crítica) elaborados a partir de pesquisas e experiências em atelier; ou
sobre processos formais do Ensino de Teatro, realizados em ambiente de
aprendizagem.
§ 2º A apresentação dos resultados (da reflexão e/ou da pesquisa e/ou da experiência
teatral e/ou do processo de ensino de teatro) do TCC poderá ocorrer sob a forma de
monografia, memorial ou artigo científico, seguindo normas técnicas determinadas
pelo CCLT/UFRN (em consonância com a legislação universitária em vigência nesta
Instituição), distribuídas aos discentes no momento das suas inscrições para o TCC.
§ 3º No caso de trabalho de conclusão de curso com prática artística, este deverá
explorar aspectos como conceitos e referenciais teóricos e artísticos, bem como o
contexto de sua produção, os procedimentos técnicos, as especificidades da
linguagem, a forma de preparação e condução dos processos, os materiais e
equipamentos usados, entre outras questões, pertinentes e relevantes para o
desenvolvimento crítico da abordagem em foco.

§ 4º No caso da pesquisa ocorrer acerca de processos de Ensino de Teatro, o trabalho
deverá explorar aspectos como fundamentação teórica e histórica, contexto artísticocultural da proposta, considerações sobre o corpo discente (alvo dessa proposta) e seu
contexto, pertinentes e relevantes para o desenvolvimento crítico do tema estudado.
§ 5º O TCC de pesquisa teórico-prática em prática artística deverá observar e levar em
conta as seguintes recomendações:
I – A/O discente poderá apresentar sua produção em quaisquer segmentos de ênfase
da linguagem teatral (dramaturgia, encenação, atuação, cenografia, etc.) considerando
os princípios que regem essa linguagem, em obediência ao planejamento que haja
realizado com seu docente orientador;
II – Em função de especificidades técnicas, conceituais ou da natureza criativa do
processo, o projeto de criação artística poderá ser desenvolvido por mais de um aluno,
cabendo ao professor orientador definir, juntamente com os orientandos, o número
de componentes do grupo. Entretanto, mesmo nesse caso, cada aluno membro do
grupo deverá entregar uma produção monográfica, memoriográfica ou artigo científico
individual, relativo ao projeto artístico coletivo em que participa.
§ 6º Por artigo científico entende-se “parte de uma publicação com autoria declarada
que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas e processos e resultados nas
diversas áreas do conhecimento” (ABNT, 2003ª,p.2).
§7º Por memorial entende-se um registro crítico reflexivo em primeira pessoa sobre
as vivências e práticas desenvolvidas durante o curso acerca de sua formação e/ou
sobre o currículo.
§ 8º Por monografia entende-se o “trabalho acadêmico que concentra sua abordagem
em um único assunto, o qual recebe tratamento analítico, e que se caracteriza pela
atualização bibliográfica, pelo domínio do assunto, pela capacidade de pesquisa, de
sistematização e a criatividade” (SOUZA, 2016).
§ 9º O TCC referente ao trabalho de pesquisa teórico-prática em Ensino de Teatro
poderá ocorrer a partir de inserção de atividades pedagógicas em ambientes formais
(escolares) e informais (institucionais, ONGs, etc.).
§ 10. O TCC também poderá ser executado por equipe, segundo definição por parte do
orientador e orientandos. Entretanto, mesmo nesse caso, cada aluno membro do
grupo deverá entregar uma produção monográfica, memoriográfica ou artigo científico
individual, relativa ao projeto artístico coletivo em que participa.
§ 11. A opção pela pesquisa teórica ou teórico-prática será discutida com o orientador,
podendo envolver outros docentes no desenvolvimento de projetos interdisciplinares.
§ 12. Podem ser convidados para participar como colaboradores do TCC do CLT/UFRN,
docentes da UFRN e de outras Instituições de Educação Superior, públicas ou privadas,
brasileiras ou estrangeiras, artistas de reconhecido mérito na área, produtores de
conhecimentos relevantes em torno da temática escolhida para a realização do TCC,
conforme deliberação, anterior à sua execução, pelo CCLT/UFRN.
§ 13. A responsabilidade pelo convite e administração da participação institucional do
colaborador convidado é do docente orientador, ficando-lhe vetadas quaisquer
possibilidades de ação que criem vínculos trabalhistas ou onerem o orçamento da
Unidade e da UFRN.
Art. 3º O TCC poderá ser elaborado e gestado ao longo do curso e desenvolvido em
áreas de conhecimento vivenciadas pelas/os discentes do CLT/UFRN nos fluxos de

componentes curriculares desenvolvidos ao longo do Curso, sobre temas referentes ao
Teatro, às Artes do Espetáculo e suas pedagogias.
Parágrafo Único – O desenvolvimento da prática artística, pedagógica ou da pesquisa
referente ao TCC pode ocorrer durante o Curso, mas a matrícula no componente TCC,
assim como a redação do trabalho final, sua preparação e Defesa Pública ocorrem no
último período em que a/o discente está matriculada/o no Curso, conforme a grade
curricular do CLT/UFRN.
Art. 4º A coordenação geral do TCC será realizada por uma Comissão, designada para
mandatos de dois anos pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Teatro, formada
por três docentes que sejam orientadores acadêmicos e que componham o quadro de
docentes que atuam na Licenciatura em Teatro da UFRN.
Art. 5º A defesa do projeto e a validação dos resultados do TCC obedecerão às
seguintes normas:
a) A monografia, memorial ou artigo científico, objeto do TCC, será defendido pela/o
discente em sessão pública, frente a uma Banca Examinadora, que avaliará a
pertinência e o valor acadêmico do trabalho e atribuirá ao TCC, na ata final da defesa,
o conceito “aprovado”, “aprovado condicionalmente” ou “reprovado”;
b) A Banca Examinadora do TCC deve ser composta por três docentes, a convite do seu
presidente, o orientador do TCC em foco, de acordo com a necessidade e
especificidade do trabalho;
c) Para compor a Banca Examinadora do TCC, podem ser convidados docentes da
UFRN ou pessoas de notório saber na área da pesquisa em questão, todos designados
pela Comissão do TCC;
d) O calendário com as datas das Defesas Públicas dos TCC será organizado pela
Comissão do TCC, em sintonia com os professores orientadores e orientados,
respeitando-se os prazos estabelecidos pelo Calendário Acadêmico da UFRN;
e) A/O discente em Trabalho de Conclusão de Curso deverá depositar na secretaria da
Coordenação do Curso, através de formulário próprio, três cópias impressas e
encadernadas de sua monografia, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da
defesa, para serem encaminhadas à Banca Examinadora;
f) Após a defesa, a/o discente que obtiver o conceito “aprovado” terá 10 (dez) dias
para depositar a versão final (corrigida) do TCC no repositório institucional da UFRN
(Biblioteca Digital de Monografias de Graduação e Especialização - BDM), em
conformidade com o Art. 2º da Resolução 062/2015-CONSEPE;
g) Após a defesa, a/o discente que obtiver o conceito “aprovado condicionalmente”,
terá 30 (trinta) dias para atender às exigências da Banca Examinadora que, após avaliar
as correções, deverá emitir um parecer conclusivo acerca do TCC e, por conseguinte, o
conceito final de “aprovado” ou “reprovado”, para que seja encaminhado ao Registro
Escolar. Será considerada/o “reprovada/o” a/o discente que não atender, em prazo
hábil, as recomendações sugeridas pela Banca Examinadora.

Capítulo III
DAS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Art. 6º É de competência e responsabilidade da/o discente orientando:
a) Escolher, dentro do corpo docente do curso, seu orientador de TCC, definindo com
ele o formato, tema e o caráter de seu trabalho (teórico ou teórico-prático);
b) Formalizar sua inscrição no TCC, juntamente à Secretaria da Coordenação do Curso
de Licenciatura em Teatro, preenchendo o formulário de inscrição e fornecendo todos
os dados que lhe forem solicitados;
c) Responder às exigências das diferentes etapas do TCC: elaboração do projeto,
trabalho de reflexão e análise (práticas teatrais - quando for o caso), pesquisa
bibliográfica, investigação de fontes documentais, redação do trabalho e Defesa
Pública;
d) Participar obrigatoriamente dos encontros de orientação, conforme calendário
estipulado pelo professor-orientador;
e) Participar das reuniões eventualmente programadas pela Comissão do TCC;
f) Informar por escrito, à Comissão do TCC, sobre eventuais problemas e dificuldades
no processo de orientação.
§ 1º Caso queira mudar de orientador, a/o discente orientando deverá fazer uma
solicitação por escrito, explicando e justificando a necessidade da mudança. Tal
solicitação deverá ser feita à Comissão do TCC, que analisará e deliberará sobre o
pedido.
§ 2º Em caso de não cumprimento dos prazos ou desistência do TCC por parte da/o
discente, este ficará em situação de dependência, podendo concluir a pesquisa no
semestre seguinte. Casos especiais serão analisados pela Comissão do TCC.
Art. 7º É de competência e responsabilidade do professor orientador:
a) Orientar discentes na elaboração do plano de trabalho para o TCC;
b) Programar o calendário de encontros de orientação;
c) Conduzir o desenvolvimento do projeto acadêmico, indicando bibliografia, fontes
documentais e demais materiais necessários ao trabalho do aluno;
d) Participar das reuniões programadas pela Comissão do TCC;
e) Preparar o orientando para a Defesa Pública;
f) Indicar os membros da Banca Examinadora para a Comissão do TCC;
g) Presidir a sessão de Defesa Pública do TCC do respectivo orientando.
Parágrafo Único – Caso o processo de orientação não esteja ocorrendo de maneira
satisfatória, cabe ao professor orientador, em tempo hábil, comunicar os problemas,
por escrito, à Comissão do TCC, que analisará e deliberará sobre o caso.
Art. 8º A organização e o acompanhamento das atividades de TCC devem ser
realizados pela Comissão de TCC, composta pelo Coordenador ou Vice-Coordenador
do Curso de Licenciatura em Teatro, que atuará como Presidente da Comissão, e por
02 (dois) docentes que ministrem aulas para o curso.
§ 1º A Comissão de TCC deve ser definida e designada, em portaria, pelo Colegiado de
Curso, para um mandato de 02 (dois) anos.
§ 2º É de competência e responsabilidade desta Comissão:
I - Assegurar o bom desenvolvimento das atividades de TCC, inclusive convocando
reuniões com docentes e discentes para discutir questões relativas à organização,
planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC;
II - Distribuir as vagas de orientação;

III - Elaborar e divulgar, no início de cada semestre, o cronograma semestral de
atividades de TCC, em particular as sessões públicas de defesa;
IV - Garantir o cumprimento dos prazos do calendário de gestão dos TCC;
V - Organizar e coordenar as Defesas Públicas e as Apresentações Finais;
VI - Encaminhar os resultados finais das Defesas Públicas para o Colegiado de Curso.
Art. 9º Compete à Coordenação de Curso:
a) Matricular a/o discente no componente curricular do TCC;
b) Encaminhar à Comissão do TCC, em prazo, as monografias das/os discentes;
c) Dar encaminhamento e efetivação aos registros finais.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. A apresentação parcial ou na íntegra de produção intelectual de outro autor,
como sendo da autoria do orientando, caracterizará a prática de plágio que, por sua
vez, evidencia improbidade na execução de trabalhos acadêmicos e ato incompatível
com o decoro e a dignidade da vida universitária. Nesse caso, a/o discente deverá ser
punido nos rigores dos artigos 214 c/c 215 do Regimento Geral da UFRN, podendo ser
excluído da instituição, independentemente das sanções criminais, caso cabíveis.
Art. 11. Os casos omissos nesta Resolução serão discutidos e deliberados pelo
Colegiado do Curso.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Natal, 02 de maio de 2018
Melissa dos Santos Lopes
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO
RESOLUÇÃO Nº 02/2018 – CCLT
Dispõe sobre as Atividades Teórico-Práticas de
Aprofundamento – ATPA do Curso de
Licenciatura em Teatro da UFRN.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE
APROFUNDAMENTO
Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade definir normas e critérios para
realização, análise e validação das Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento ATPA, a serem desenvolvidas no curso de Licenciatura em Teatro, para fins de
integralização curricular.
Art. 2º Esta modalidade de integralização curricular possui o amparo na Resolução nº
02 de 1º de julho de 2017 do Conselho Nacional de Educação do Ministério da
Educação que institui as Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento, a serem
integradas às estruturas curriculares dos cursos de Licenciatura no Brasil.
Art. 3º Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento constituem exigências das
Diretrizes Curriculares do PPC do curso de Licenciatura em Teatro, sendo de caráter
obrigatório para todos as/os ingressantes no curso.
Parágrafo Único - Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento realizadas em
outros cursos de outras instituições de ensino superior não serão aceitas para efeito
de integralização no currículo das/dos discentes do curso de Licenciatura em Teatro.
Art. 4º Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento do curso de Licenciatura em
Teatro têm por objetivo o aprofundamento de conhecimentos em áreas específicas da
formação para a docência, estimulando os interesses das/dos alunas/alunos nestas
áreas, por meio de iniciação à pesquisa, da extensão, dos projetos de monitoria de
ensino, PIBID, participação em palestras, apreciação de espetáculos artísticos, visitas a
exposições, grupos de estudos, semanas acadêmicas, atividades culturais, projetos de
extensão comunitária, dentre outras.

Parágrafo Único - A(o) discente do curso de Licenciatura em Teatro deverá executar
uma carga horária total de 200 horas, que deverão ser cumpridas ao longo dos
períodos letivos de cada semestre, em outros horários diferenciados dos dedicados
aos componentes curriculares do curso, mesmo às relativas aos projetos de monitoria
de ensino.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE APROFUNDAMENTO
Art. 5º A validação das Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento será realizada
por comissão composta de três membros, designada pelo Colegiado do Curso de
Licenciatura em Teatro, para um período de trabalho de 2 (dois) anos.
Art. 6º A Comissão de Validação de Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento
deverá no início de cada semestre divulgar para as/os discentes do curso, por meio de
e-mail ou outros meios, as Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento daquele
período que poderão pontuar no currículo, visando à integralização das horas
requeridas.
Art. 7º Cabe ao discente fazer o controle de horas das Atividades Teórico-Práticas de
Aprofundamento que ela/ele participa, arquivando pessoalmente seus certificados,
declarações e outros instrumentos de registro de participação em Atividades TeóricoPráticas de Aprofundamento.
Art. 8º Caso a/o discente, não tenha conseguido ao final do curso cumprir
integralmente a carga horária de 200 horas em Atividades Teórico-Práticas de
Aprofundamento, ficará impedida/impedido de colar grau até o cumprimento da
mesma.
Art. 9º A/O discente deverá encaminhar para a secretaria do curso as cópias xerocadas
de seus certificados, declarações e outros comprovantes de Atividades TeóricoPráticas de Aprofundamento a partir do sétimo período letivo, para a montagem do
processo que será enviado para a comissão de validação, para fins de uma primeira
contagem das horas e uma devolutiva do que ainda é necessário para integralização
das mesmas.
Art. 10. A contagem de horas obedecerá aos critérios estabelecidos no quadro de
carga horária máxima atribuída e serão computadas de acordo com as grandes linhas
abaixo:
TIPO DE ATIVIDADE

GRUPO 1

Participação em projetos de
iniciação científica, PIBID,
Monitoria ou outros
relacionados à área de
formação

DOCUMENTAÇÃO E
COMPROVANTES
Certificados oficiais dos
projetos e/ou declarações
das coordenações dos
projetos devidamente
assinadas

CARGA HORÁRIA
MÁXIMA ATRIBUÍDA

40 horas

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

GRUPO 7

Participação em Projetos de
Extensão da UFRN

Apresentação de trabalhos
em Congressos, Encontros e
outras atividades
acadêmicas, publicação de
artigos
Ministrar oficinas, dentro
do escopo de atividades do
curso de Licenciatura em
Teatro, em entidades e
comunidades
Ida a espetáculos teatrais,
exposições de artes, visitas
a centros culturais e afins
Participação na organização
e realização de Semanas de
Arte, Mostras e afins no
Departamento de Artes e
Curso de Teatro
Participação em oficinas
e/ou grupos de estudos e
áreas afins à formação no
curso de Licenciatura em
Teatro

Certificados oficiais dos
projetos com registro da
carga horária e/ou
declarações das
coordenações dos projetos
devidamente assinadas
Certificados oficiais com
timbre, carimbos,
assinaturas; ISBN e afins
Certificados e/ou
declarações da entidade
que recebeu a atividade
com devidos timbres,
carimbos e assinaturas
Xerox de ingresso e
preenchimento de ficha
padrão para registro deste
tipo de atividade
Certificados oficiais dos
projetos e/ou declarações
das coordenações dos
projetos com devidos
timbres e carimbos
Certificados oficiais dos
projetos e/ou declarações
das coordenações dos
projetos com devidos
timbres e carimbos

70 horas

20 horas para cada
atividade e máximo
de
40 horas neste item

30 horas

2 horas para cada
atividade e máximo
de 20 horas para esse
tipo de atividade

30 horas

30 horas

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. Quaisquer dúvidas decorrentes ao processo de validação de Atividades
Teórico-Práticas de Aprofundamento, bem como os casos omissos neste regulamento,
serão decididas pela coordenação do curso, pela Comissão de Validação das Atividades
Teórico-Práticas de Aprofundamento ou pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em
Teatro.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Natal, 22 de maio de 2018
Melissa dos Santos Lopes
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM TEATRO

RESOLUÇÃO Nº 01/2012 – CCLT, 08 de março de 2012
Define normas internas para Aplicação da Prova
de Habilidades Específicas no Vestibular para o
Curso de Licenciatura em Teatro da UFRN.

O COLEGIADO DE CURSO DA LICENCIATURA EM TEATRO da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, usando das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o seu Regimento
da Universidade aprovou na 1ª Sessão Ordinária do Colegiado de 2012 a PROVA DE
HABILIDADES ESPECÍFICAS;

Art. 01 – SOBRE A PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS:
§ 1º - A Prova de Habilidades Específicas do Curso de Licenciatura em Teatro é
obrigatória para ingresso no mesmo;
§ 2º - A Prova será composta por um conjunto de Aulas-Oficinas ministradas pela
Comissão Avaliadora;

Art. 02 – SOBRE A COMISSÃO AVALIADORA:
§ 1º - A Comissão Avaliadora, composta por docentes do Curso de Licenciatura em
Teatro, deverá ter a responsabilidade de pensar as avaliações, aplicar a prova e
deliberar acerca do resultado, encaminhando o mesmo à COMPERVE para que seja
processado o resultado final da avaliação;

Art. 03 – SOBRE AS AULAS-OFICINAS:
§ 1º - As Aulas-Oficinas serão práticas, teóricas e prático-teóricas e deverão abordar
conhecimentos específicos da área Teatral;
§ 2º - As Aulas-Oficinas serão ministradas pelos docentes do Curso de Teatro,
integrantes da Comissão Avaliadora responsável pela aplicação da Prova de
Habilidades Específicas;
§ 3º - As Aulas-Oficinas avaliarão o candidato de forma global, observando como ele se
relaciona em grupo, como ele exercita o seu potencial criativo, que referências ele traz
do universo teatral, de modo ele se mobiliza para solucionar problemas referentes à
nossa área de conhecimento e como ele se disponibiliza para identificar suas
dificuldades e trabalhar sobre elas;

Art. 04 – SOBRE A NOTA DA PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS:
§ 1º - A nota da Prova de Habilidades Específicas será calculada através da média
aritmética das Aulas-Oficinas propostas pela Comissão Avaliadora;
§ 2º - A Comissão Avaliadora deverá atribuir uma nota de 0 a 10 a cada candidato e
emitir um parecer final. A média final do candidato será somada à nota do ENEM e
este será classificado de acordo o seu desempenho geral. Os 40 candidatos mais bem
classificados terão direito a matricular-se no Curso de Licenciatura me Teatro da UFRN.

Art. 05 – A Prova de Habilidades Específicas tem caráter classificatório e busca valorizar o
conhecimento prévio que o candidato traz acerca do universo teatral, permitindo
assim que este seja avaliado de modo global;

Art. 06 – A Prova de Habilidades Específicas poderá acontecer num período de 03 a 05 dias,
dependendo do número de inscritos e deverá ser realizada obrigatoriamente nas
dependências do Departamento de Artes da UFRN;

Art. 07 – Os casos omissos acerca da Prova de Habilidades Específicas deverão ser resolvidos
pela Comissão Avaliadora;

Art. 08 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as
disposições em contrário.

Natal, 08 de março de 2012
Colegiado de Curso de Licenciatura em Teatro

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 16/11/2018
PROJETO DE CURSO Nº 27/2018 - CCT (13.01.28)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/11/2018 14:59 )
MELISSA DOS SANTOS LOPES
COORDENADOR DE CURSO
2329999
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Emitido em 19/11/2018
PARECER Nº 1429/2018 - ACOMPDDPED (11.03.05.03)
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JOSE CARLOS DE FARIAS TORRES
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DECLARAÇÃO Nº 1298/2018 - CCT (13.01.28)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PARECER Nº 1593/2018 - CG/PROGRAD (11.03.04)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Natal-RN, 27 de Novembro de 2018

PARECER
Processo Nº 23077.077085/2018-63
Interessado: COORDENAÇÃO DO CURSO DE TEATRO (13.01.28)
Assunto Detalhado: PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC) TEATRO
LICENCIATURA, CCHLA PRESENCIAL

O Curso de Licenciatura em Teatro ofertado pelo Campus Central da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, solicita por meio Processo nº 23077.077085/2018-63 autorização
para Atualização do Projeto Pedagógico, de modo a nortear o funcionamento de suas
atividades e cumprir seus objetivos para formação de "docentes para o ensino de teatro com
domínio qualificado das práticas cênicas (poéticas e pedagógicas), da linguagem teatral, da
leitura e análise histórico-cultural das produções artísticas relacionadas à área de Artes e
mais especificamente ao Teatro, para atuar na sociedade de modo crítico e construtivo".
(p.11)
Inicialmente, nota-se que o referido processo encontra-se devidamente instruído, e que o
Projeto apresentado aborda os temas requeridos pelo art. 14 do Regimento dos Cursos
Regulares de Graduação da UFRN, aprovado pela Resolução Nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de
novembro de 2013.
Art. 14. O projeto pedagógico é o planejamento estrutural e funcional de um curso,
dentro do qual são tratados, além de outros aspectos imprescindíveis à sua realização,
os seguintes temas: I - O contexto, a justificativa, os objetivos e os compromissos
éticos e sociais do curso; II - O perfil do egresso; III - As competências e as
habilidades a serem desenvolvidas; IV - A estrutura curricular, destacando os
conteúdos curriculares, os componentes curriculares e a descrição, quando couber, do
trabalho de conclusão de curso, do estágio e das atividades complementares; V - A
metodologia a ser adotada para a execução da proposta; VI - A infraestrutura e os
recursos humanos necessários; VII - A sistemática da avaliação do
ensino-aprendizagem; e VIII - Os mecanismos de avaliação do projeto pedagógico.

O referido artigo do Regulamento determina ainda que "§ 1º Na elaboração do projeto
pedagógico, devem ser considerados as Diretrizes Curriculares Nacionais e os parâmetros
definidos por este Regulamento e pela PROGRAD. O Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Teatro está de acordo, como atesta o Parecer Nº 1429/2018 da
PROGRAD/DDPED, com a legislação que normatiza o Ensino Superior no Brasil e na UFRN.
O Projeto explicita a inclusão da pesquisa e da extensão no curso, como e determina o § 2º art.
14 do Regimento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN cumprindo o princípio de
indissociabilidade de ensino-pesquisa-extensão. E ainda cumpre a Meta 12.7 do Plano
Nacional de Educação (PNE), aprovada pela LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014,
assegurando 324 horas de extensão em atividades e componentes da estrutura curricular, que
equivalem a 10% da carga horária total. Ademais, o curso prevê ainda a possibilidade de

integralização de mais 130 horas de extensão, em Atividades Teórico-Práticas de
Aprofundamento, distribuídas em atividades do grupo 2, 4 e 6.
Em termos de estrutura curricular, o curso mantém a sua carga horária em 3240 horas,
distribuindo em 2530 horas em componentes obrigatórios e 510 horas componentes optativos,
dos quais 120 horas poderão ser contabilizada por meio de componentes eletivos; 420 horas
destinadas as práticas como componente curricular; 400 horas de Estágios Supervisionados;
120 horas de TCC; 324 horas de carga horária de extensão e 200 horas destinadas as ATP. Os
componentes curriculares estão organizados em quatro blocos de ênfase, a saber: I. Atuação;
II. Dramaturgia, Estética e Teoria Teatral; III. Cenografia e Tecnologia Cênica; e IV.
Encenação. Destaca-se que a nova Estrutura Curricular foi planejada para realizar-se em oito
semestres letivos, diminuindo em um semestre o tempo de permanência do discente na
instituição.
Essa proposta foi pensada e planejada para sanar fragilidades percebidas ao longo dos anos de
desenvolvimento do curso, tais como:
1) à compreensão profunda da Licenciatura como prática de construção de
conhecimento;
2) às ineficácias da atual Estrutura Curricular - sua constituição material, seu
fluxo de realização, suas pedagogias, o número de discentes ingressantes em sala de
aula;
3) à necessária inserção das 400 horas de Práticas Pedagógicas como práticas de
Curso, que contribuem na formação docente, práticas de construção de
conhecimento, de constituição de sujeitos;
4) à duração média do Curso -oito períodos letivos, para uma carga horária geral de
3240 horas (considerando, inclusive, o acréscimo de 400 horas das Práticas
Pedagógicas e 324 horas de Atividades de Extensão); e
5) à condição prévia do discente ingressante - sua realidade de origem, suas
competências, sua formação até a universidade, seus domínios de conteúdo, seus
interesses e seu comprometimento com sua formação. (p.17).

Para tanto, o Projeto Pedagógico do Curso de Teatro passa a adotar "a perspectiva de um
trabalho sistêmico, inserindo a nova Estrutura Curricular com um novo modelo de seleção de
discente para o ingresso no Curso; com novas metodologias de interconexão de componentes
e práticas curriculares, com perspectivas de mudança do paradigma de formação,
considerando a Licenciatura no centro das proposições, sem deteriorar a compreensão do
conhecimento específico - o Teatro."(p.18)
Avalia-se que o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Teatro, atende os requisitos e
diretrizes legais, bem apresenta coerência didática pedagógica, infraestrutura e corpo docente
qualificado e capazes de conduzir para o cumprimento dos objetivos do curso e da formação
do perfil do egresso almejado. Nesse ponto, a proposta destaca que "o corpo docente do Curso
de Licenciatura em Teatro atualmente é constituído por artistas, pesquisadores e educadores
expressivamente atuantes no campo das Artes da Cena - uma equipe que entende o docente em
artes, como ofício e meio de expressão, portanto, fruto de investigação aprofundada".
Além disso, ressalta-se que o Projeto Pedagógico encontra-se sintonizado com o Plano de
Ação Trienal dos Cursos de Graduação (PATCG), em conformidade com a Resolução Nº181
/2017 - CONSEPE, de 14 de novembro de 2017 que aprova a política de melhoria da
qualidade dos cursos de Graduação e de Pós - Graduação oferecidos pela UFRN.
Diante do exposto, e corroborando com os pareceres anteriores apresentados, especialmente,
do consubstanciado parecer da PROGRAD/DDPED, apresento parecer FAVORÁVEL a
aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Teatro - Campus Natal da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

(Assinado digitalmente em 27/11/2018 18:29)
PAMELA DE MEDEIROS BRANDÃO
Matrícula: 2569281

Processo Associado: 23077.077085/2018-63
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESOLUÇÃO Nº 253/2018 - CG/PROGRAD (11.03.04)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Natal-RN, 29 de Novembro de 2018

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE faz saber que a Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão - CONSEPE, usando das atribuições que lhe confere o parágrafo único do Artigo 17 do
Estatuto da UFRN;
CONSIDERANDO o que consta no processo número 23077.077085/2018-63 :
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar, por (X) unanimidade/( ) maioria de votos, o parecer do Relator Pâmela de Medeiros
Brandão, (X) DEFERINDO / ( ) INDEFERINDO a solicitação de Aprovação do Projeto Pedagógico
do (a) interessado (a) COORDENAÇAO DO CURSO DE TEATRO do Curso de Teatro .
Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 10:31)
MARIA DAS VITORIAS VIEIRA ALMEIDA DE SA
PRO-REITOR(A)
Matrícula: 1507841

Processo Associado: 23077.077085/2018-63
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DESPACHO Nº 30/2018 - SEOC/GAB (11.32.09)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Natal-RN, 30 de Novembro de 2018

Encaminhe-se o presente processo à conselheira Pamela de Medeiros Brandão para relato no Conselho
de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONSEPE.

Natal, 30 de novembro de 2018.

(Assinado digitalmente em 30/11/2018 14:23)
MICHELLE MARIA DA SILVA
Matrícula: 2084212

Processo Associado: 23077.077085/2018-63
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PARECER Nº 1796/2018 - CG/PROGRAD (11.03.04)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Natal-RN, 05 de Dezembro de 2018

PARECER
Processo Nº 23077.077085/2018-63
Interessado: COORDENAÇAO DO CURSO DE TEATRO (13.01.28)
Assunto Detalhado: PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC) TEATRO
LICENCIATURA, CCHLA PRESENCIAL
O Curso de Licenciatura em Teatro ofertado pelo Campus Central da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, solicita por meio Processo nº 23077.077085/2018-63 autorização
para Atualização do Projeto Pedagógico, de modo a nortear o funcionamento de suas
atividades e cumprir seus objetivos para formação de "docentes para o ensino de teatro com
domínio qualificado das práticas cênicas (poéticas e pedagógicas), da linguagem teatral, da
leitura e análise histórico-cultural das produções artísticas relacionadas à área de Artes e
mais especificamente ao Teatro, para atuar na sociedade de modo crítico e construtivo".
(p.11)
Trata-se de uma proposta foi pensada e planejada para sanar fragilidades percebidas ao longo
dos anos de desenvolvimento do curso, passando a adotar "a perspectiva de um trabalho
sistêmico, inserindo a nova Estrutura Curricular com um novo modelo de seleção de discente
para o ingresso no Curso; com novas metodologias de interconexão de componentes e
práticas curriculares, com perspectivas de mudança do paradigma de formação,
considerando a Licenciatura no centro das proposições, sem deteriorar a compreensão do
conhecimento específico - o Teatro."(p.18)
Em termos de estrutura curricular, o curso mantém a sua carga horária em 3240 horas,
distribuindo em 2530 horas em componentes obrigatórios e 510 horas componentes optativos,
dos quais 120 horas poderão ser contabilizada por meio de componentes eletivos; 420 horas
destinadas as práticas como componente curricular; 400 horas de Estágios Supervisionados;
120 horas de TCC; 324 horas de carga horária de extensão e 200 horas destinadas as ATP. Os
componentes curriculares estão organizados em quatro blocos de ênfase, a saber: I. Atuação;
II. Dramaturgia, Estética e Teoria Teatral; III. Cenografia e Tecnologia Cênica; e IV.
Encenação. Destaca-se que a nova Estrutura Curricular foi planejada para realizar-se em oito
semestres letivos, diminuindo em um semestre o tempo de permanência do discente na
instituição.
Considerando que o processo encontra-se devidamente instruído, e que o Projeto apresentado
aborda os temas requeridos pelo art. 14 do Regimento dos Cursos Regulares de Graduação da
UFRN, aprovado pela Resolução Nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de novembro de 2013.
Considerando Projeto Pedagógico está de acordo, como atesta o consubstanciado Parecer
Tecnico-Pedagógico Nº 1429/2018 da PROGRAD/DDPED, com a legislação que normatiza o
Ensino Superior no Brasil e na UFRN, inclusive cumprindo a Meta 12.7 do Plano Nacional de
Educação (PNE), aprovada pela LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014.

Considerando o Parecer Nº 1593/2018 - CG/PROGRAD, sob minha relatoria na Câmara de
Graduação, no qual se avalia que o Projeto Pedagógico o Curso de Licenciatura em Teatro,
atende os requisitos e diretrizes legais, bem como apresenta coerência didática pedagógica,
infraestrutura e corpo docente qualificado e capazes de conduzir para o cumprimento dos
objetivos do curso e da formação do perfil do egresso almejado. Estando ainda sintonizado
com o Plano de Ação Trienal dos Cursos de Graduação (PATCG), em conformidade com a
Resolução Nº181/2017 - CONSEPE, de 14 de novembro de 2017 que aprova a política de
melhoria da qualidade dos cursos de Graduação e de Pós - Graduação oferecidos pela UFRN.
Considerando que o referido parecer foi aprovado por unanimidade de votos pela Câmara de
Graduação da UFRN, conforme Resolução Nº 253/2018 - CG/PROGRAD.
Apresento parecer FAVORÁVEL a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Teatro - Campus Natal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Natal, 30 de novembro de 2018
Pamela de Medeiros Brandão
Conselheira CONSEPE
Representante Docente CCSA/UFRN
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DESPACHO Nº 106/2018 - SEOC/GAB (11.32.09)
Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Natal-RN, 13 de Dezembro de 2018

DESPACHO

Encaminhe-se o presente processo à Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD, para
demais trâmites processuais.
Natal, 13 de dezembro de 2018.
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