
 

 
  

Programa de Formação Básica  
Ano letivo 2018 

 
Cursos com inscrições abertas 

 
Artes Cênicas 

Percurso Práticas do Ator Carga horária total: 145h/a 

O percurso Práticas do Ator propõe uma experiência de iniciação ao fazer teatral             
tendo como foco a preparação do ator para a cena e o corpo como centro dessa                
preparação. O percurso está estruturado em dois módulos: 
. 
Módulo I - Poética corporal  
 
O módulo propõe desenvolver discussões e experimentos no sentido de instigar           
o participante a: perceber as diferenças entre o corpo cotidiano e o corpo cênico;              
exercitar técnicas de preparação corporal para a cena (aquecimento, atenção,          
energia, presença etc.); investigar as potencialidades de seu próprio corpo para           
produzir significações nos processos de criação cênica; estudar, exercitar e          
experimentar a construção de personagens a partir de textos dramáticos. 
 
Módulo II - Poética vocal  
 
O módulo dá continuidade à preparação corporal tendo como foco a voz. Propõe             
exercícios no sentido de facilitar a percepção de cada um da voz e suas              
possibilidades expressivas e criativas. 
  

Período: 12/03 - 29/06 (seg/qua/sex) 

Horário: 09-12h 

Pré-requisitos:  
- Idade mínima de 16 anos 
- Ensino Fundamental completo 

Público alvo: 
Interessados em atuação para teatro, de acordo com os pré-requisitos. 
Número de vagas: 25 

Período de inscrições: 09 a 19 de fevereiro 

Processo seletivo: 20 a 23/02 – primeira etapa 
                                 26/02 a 02/03 – segunda etapa 

Divulgação do resultado no site da escola: 23/02 – primeira etapa 
                                                                          02/03 – segunda etapa 
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Percurso Teatro Épico Carga horária total: 120h/a 

 
O percurso propõe uma imersão na teoria e na prática do teatro épico,             
abordando desde o trabalho de pesquisa de Beltolt Brecht até seus           
desdobramentos em autores como Friedrich Dürrenmatt e Max Frish. Os textos           
desses e outros autores que trabalham a forma épica, traduzidos por alunos do             
Clube de Leitura da Casa de Cultura Alemã – UFC, serão o ponto de partida               
para as discussões e experimentações. 
 
Módulo I – Introdução ao Teatro Épico 
Este módulo consiste numa introdução ao Teatro Épico a partir do teórico,            
dramaturgo e encenador alemão Bertolt Brecht. Apresenta o contexto histórico,          
político e social em que se desenvolveu o teatro épico brechtiano, abordando            
seus fundamentos por meio de exercícios e experimentações. 
 
Módulo II – Dramaturgia Épica 
Amplia os estudos sobre a forma épica a partir da dramaturgia de autores da              
cultura DACH (Alemanha, Áustria, Suíça), notadamente Max Frish e seu texto           
Biederman e os incendiários e Friedrich Dürrenmatt e seu texto A visita da velha              
senhora.  
 
Módulo III – Experimentação/Encenação da poética e estética épica 
Realização e apresentação de experimentos cênicos na forma épica.  
 
Período: 13/03 - 03/07 (terças e quintas) 

Horário: das 14 às 18h 

Pré-requisitos:  
- Idade mínima de 16 anos 
- Ensino Fundamental completo 
- Experiência/Formação comprovada em Teatro 

Público alvo: 
Interessados em atuação para teatro, de acordo com os pré-requisitos. 
Número de vagas: 25 

Período de inscrições: 09 a 19 de fevereiro 

Processo seletivo: 20 a 23/02 – primeira etapa 
                                 26/02 a 02/03 – segunda etapa 

Divulgação do resultado no site da escola: 23/02 – primeira etapa 
                                                                          02/03 – segunda etapa 

O percurso será ministrado pelos integrantes do Teatro Máquina.  
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Artes Visuais 

Percurso de Artes Gráficas 
 

Carga horária total: 180h/a 

 
O percurso consiste numa introdução às Artes Gráficas, com ênfase no desenho            
e na pintura. 

Módulo 1 – Desenho 

Tem como objetivo trabalhar o desenho como meio de representação gráfica de            
imagens, bem como expressão de ideias e sentimentos. O participante          
desenvolve estudos de desenho à mão livre e com instrumentos na           
representação plana de imagens tridimensionais. A partir desses trabalhos         
discute-se sobre os elementos da linguagem visual, o estudo e a aplicação de             
materiais diversos na prática do desenho.  

Módulo 2 – Pintura 

Apresenta, discute e exercita os conceitos e técnicas da pintura à mão livre,             
enfatizando as técnicas de lápis de cor e aquarela na representação de objetos             
e paisagens. 

Módulo 3 – Desenho Digital  

Apresenta as noções básicas de criação e finalização de arquivos gráficos,           
através de traços (brushes), texturas, pinceladas, e de composição por meio de            
enquadramento e aplicação do desenho vetorial ou imagem.  

Módulo 4 – Pintura Digital 

Noções básicas de pintura utilizando camadas (layers) e ferramentas específicas          
para pinceladas e texturas (brushes) corte e colagens (Magic wand, lasso, etc)            
reconstrução de imagens (clone stamp, eraser) e tratamento de imagens          
utilizando brilhos e contrastes. 

Período: 20 de março a 29 de junho - de segunda a sexta-feira 

Horário: das 14h30 às 17h30 

Pré-requisitos 
- Gostar de desenhar 
- Idade mínima 16 anos 
- Ensino fundamental completo 
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Público alvo: Estudantes de arte, artistas e interessados em geral, de acordo 
com os pré-requisitos.  
Número de vagas: 20 

Período de inscrições: 09 a 19 de fevereiro 

Processo seletivo: 20 a 23/02 – primeira etapa 
                                 26/03 a 02/03 – segunda etapa 

Divulgação do resultado no site da escola: 23/02 – primeira etapa 
                                                                          02/03 – segunda etapa 
 

 
Fotografia Digital Carga horária: 180h/a 

 
O percurso discute e experimenta a imagem fotográfica e suas possibilidades na            
criação artística. É composto por quatro módulos:  
 
Módulo 1: Fotografia Básica 
 
Apresenta as técnicas de produção de imagens com câmera fotográfica digital,           
ao mesmo tempo em que busca sensibilizar o olhar dos participantes,           
estimulando a reflexão crítica sobre seu cotidiano e a produção imagética           
contemporânea. 
 
Módulo 2: Edição em Fotografia 
 
Apresenta os princípios e técnicas envolvidos na edição de imagens          
fotográficas, discutindo a manipulação de imagens como operação discursiva e          
criação artística.  
 
Módulo 3: Fotografia como linguagem 
 
Por meio da leitura de obras de artistas contemporâneos e realização de            
experimentos, aprofunda a discussão sobre os elementos da linguagem         
fotográfica e sua apropriação nas artes visuais.  
 
Módulo 4: Edição e Tratamento de Fotografia 
 
Propõe práticas criativas em edição de fotografia, aprofundando a discussão          
sobre a imagem na arte contemporânea.  
 
Período: 20 de março a 29 de junho - de segunda a sexta-feira 

Horário: das 8h30 às 11h30 
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Pré-requisitos:  
 
- Gostar de fotografia 
- Idade mínima 16 anos 
- Ensino fundamental completo  
 
Público alvo: O percurso é direcionado a qualquer interessado em fotografia  
Número de vagas: 25 

Período de inscrições: 09 a 19 de fevereiro 

Processo seletivo: 20 a 23/02 – primeira etapa 
                                 26/02 a 02/03 – segunda etapa 

Divulgação do resultado no site da escola: 23/02 – primeira etapa 
                                                                          02/03 – segunda etapa 
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