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(Aprovado pela Resolução n.1794/2018 - CONSEPE) 

RECOMENDADO PELA CAPES 

 

EDITAL PPGAC N° 03/2019 – Disciplinas Isoladas Programa 

de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGAC 
 

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas- PPGAC torna público, as 

normas para matrícula em disciplinas isoladas do PPGAC no Semestre Letivo 2020-1. 

 

1. DAS VAGAS: 

 

1.1  São ofertadas 20 (vinte vagas para os candidatos/as que atenderem aos critérios da 

RESOLUÇÃO Nº 01/2019 - NORMA COMPLEMENTAR DE ALUNOS/AS 

ESPECIAIS – CONFORME RESOLUÇÃO 1433/2016 – CONSEPE – UFMA 

 

1.2 As disciplinas que estão disponibilizando vagas para 2020.1 são: 

 
 

CÓD. CÓDIGO/DISCIPLINA 
Nº 

DE 

VAGAS 

DOCENTE(S) Dias da 

Semana 

PERÍODO/ 

HORA 

PGAC0005  
SEMINÁRIOS DE 

PESQUISA 

 
5 

Profº. Dr. Ricieri 

Carlini Zorzal 
Segunda-feira, 

Terça-feira, 

Quinta-feira e 

Sábado 

(manhã) 

 

09/03/2020   

03/04/2020 

 

14h as 18h 30 

 

PGAC0013 

 
CENA E 

PERFORMANCE 

 

5 

Prof. Drª. 

Michelle 

Nascimeno 
Cabral  

Segunda-feira, 
Terça-feira, 

Quarta-feira e 

Sábado 

(manhã) 

06/04/2020 

30/04/2020 

14h as 18h 30 

 

PGAC0006 
 

Teoria da Cor aplicada a 

visualidade da Cena 

 

5 
Profª. Dr.ª. 

Regiana Caire e 

Profª.Drª 

Luciana Aguiar 

Segunda-feira, 

Terça-feira, 

Quarta-feira, 

Quinta-feira e 

Sexta-feira 

04/05/2020 

29/05/2020 

 

14h as 17h 30 

 

 

PGAC0008 

 

 

Formas animadas 

 

 

5 

Prof.Dr.Tácit

o  

Borralho 

Segunda-feira, 

Terça-feira, 

Quarta-feira e 

Quinta-feira  

01/06/2020 

25/06/2020 

 

14h as 18h 30 

 



 

 

 

 

 

1.3. As informações sobre as disciplinas e sobre o Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas encontram-se no quadro A em anexo 

 

1.4. As pré-inscrições serão realizadas pelo formulário encontrado no link de inscrições: 

https://forms.gle/TAJvEap5y3NfntTJ7  
 

1.5.   As dúvidas podem ser retiradas no e-mail do programa 

(artescenicas.ufma@gmail.com). 

 
1.6. Uma lista com os selecionados será divulgada nas redes sociais do programa a partir de 

03/03. 

 

1.7. As matrículas serão realizadas de 04/03 a 06/03 

 

1.8. Confira a Norma complementar de alunos especiais, conforme resolução 1433/2016 – 

CONSEPE - UFMA e preencha o formulário específico (ficha de inscrição em disciplina 

como aluno especial). 

 

               2. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

PRÉ-

INSCRIÇÕES 

27/11/2019 a 30/01/2020. 

RESULTADO 03/03 

PERÍODO 

DE 

MATRÍCULA 

04/03 a 06/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/TAJvEap5y3NfntTJ7
mailto:artescenicas.ufma@gmail.com


 

 

 

Anexo A 

 

 

Disciplinas Ofertadas 

 

 

DISCIPLINA EMENTA 

 

                            –              

A presente disciplina propõe a revisão técnica e metodológica 

dos projetos de pesquisa, assim como sua adequação tanto ao 

campo teórico e conceitual proposto quanto a sua futura 

concretização e exequibilidade. 

 

 

                        –             

A presente disciplina propõe aprofundar questões do campo 

dos estudos da performance, buscando abordar a teoria e a 

prática das artes cênicas em suas características híbridas. 

Considerando suas manifestações contemporâneas e seus 

componentes de performatividade. 

 

                                        

          –             

Estudo dos princípios da teoria da cor. Aspectos físicos da cor e 

as relações entre luz e pigmento. Abordagem sobre os sistemas 

cromáticos aplicados em espaço cenográficos como iluminação, 

cenário, vestimenta, maquiagem. A materialização da cor e os 

efeitos perceptivos do receptor. Prática dos conhecimentos 

teóricos como: tonalidade, saturação, contraste, cor 

complementar, harmonia cromática. 

 

FORMAS ANIMADAS (60H – 4 CRÉDITOS) 

 

 

A máscara e a formação do ator; história da máscara no teatro; 

a máscara neutra; máscaras de personagem ou máscaras 

expressivas; diferentes técnicas de confecção e animação; 

dramaturgia no teatro de animação; Mamulengo, e outras 

manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; 

animação/interpretação com o objeto e o boneco do tipo 

antropomorfo. 

 

 

 

 

Profª Drª Fernanda Areias de Oliveira 

Coordenação PPGAC 


