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DIREÇÃO DO CENTRO DE ARTES 

 
MEMORANDO Nº 079/2019 

DATA: 10/06/2019 
PARA: PROGESP – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento 

           - Eloi Vieira Magalhães 
          FAP/DRH – Ruth Duarte Menezes Correia 
 

ASSUNTO: LICENÇA SABÁTICA – Profª. Luciana Paula Castilho 
Barone – Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas 

para o período de setembro/2019 a fevereiro/2020.  
 

 

Considerando o Protocolo n. 001908/2019-FAP da Profª. Luciana 

Paula Castilho Barone do Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes 

Cênicas para o período de setembro/2019 a fevereiro/2020, conforme o 

formulário de licença sabática e o plano de atividades/Proposta de pesquisa, 

bem como a resposta por e-mail da Professora Doutora Cass Fleming; 

Considerando os pareceres favoráveis do Colegiado do Curso de 

Bacharelado em Artes Cênicas (Ata Nº 007 de 06 de junho de 2019) e 

da Direção do Campus, em vista do usufruto de férias da Profª Rosemeri 

Rocha da Silva (parecer “ad referendum” do Conselho do Centro de Artes) 

afetos à solicitação de Licença sabática requerida; 

Considerando a planilha de previsão de Licenças para o ano de 2019 

dos professores vinculados ao Centro de Artes, encaminhada à PROGESP; 

Encaminhamos o processo à FAP-DRH para análise e à PROGESP para 

providências/trâmites da solicitação de licença sabática da Professora 

Luciana Paula Castilho Barone, conforme Resolução Nº 007/2014 - CAD. 

 

Atenciosamente. 

 
 

 ______________________________    ____________________________        
Profa. Rosemeri Rocha da Silva 

Diretora do Centro de Artes 

UNESPAR/Campus de Curitiba II – FAP 

Portaria n. 675/2018-REITORIA/UNESPAR. 

Profa. Pierângela Nota Simões 

Diretora do Campus de Curitiba II – FAP    

Portaria n. 597/2015-REITORIA/UNESPAR. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE CURITIBA II

Protocolo: 15.826.842-6

Assunto:
LICENÇA SABÁTICA  Profa. Luciana Paula Castilho Barone
Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas para
o período de setembro/2019 a fevereiro/2020.
LUCIANA PAULA CASTILHO BARONEInteressado:
10/06/2019 16:57Data:

DESPACHO
Encaminhamos  a  solicitação  de  licença  sabática  à  FAP-DRH  e  à

PROGESP PARA ANÁLISE, PARECER e trâmites. Att.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
DRH/CAMPUS CURITIBA II

Protocolo: 15.826.842-6

Assunto:
LICENÇA SABÁTICA  Profa. Luciana Paula Castilho Barone
Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas para
o período de setembro/2019 a fevereiro/2020.
LUCIANA PAULA CASTILHO BARONEInteressado:
15/06/2019 09:07Data:

DESPACHO
Informação técnica 060/2019, dossiê e Resolução anexos.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRO-REIT.GESTAO PESSOAL E DESE

Protocolo: 15.826.842-6

Assunto:
LICENÇA SABÁTICA  Profa. Luciana Paula Castilho Barone
Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas para
o período de setembro/2019 a fevereiro/2020.
LUCIANA PAULA CASTILHO BARONEInteressado:
18/06/2019 09:43Data:

DESPACHO
Ao DRH
Para providências
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Dr Francisco Gaspar (UNESPAR Bachelor in Performing Arts - Coordinator) 
Professor Rosemeire Rocha (UNESPAR Centre of Arts - Director). 
Universidade Estadual do Paraná,
Faculdade de Artes do Paraná Rua dos Funcionários, 
1357, Cabral – Curitiba, 
80035-050, PR
Brasil

17 July 2019

Dear Dr Francisco Gaspar and Professor Rosemeire Rocha

Re: Research mentoring of Dr Luciana Barone 2019-2020 

Following the various exchanges between Dr Luciana Barone, Dr Cass Fleming and Dr Mischa 
Twitchin, we would be delighted to welcome Luciana to join us at Goldsmiths for a period of three 
months to be mentored by Cass.  Luciana would receive no funding or payment from our 
department, but would have the opportunity to be mentored by Cass during this period of time 
and would be invited to attend various research forums and events. In addition, Luciana would 
have access to Goldsmiths library services during her period of stay in the university.

As you will be aware, Cass’s specialism is the use of Michael Chekhov Technique.  Her research 
over the past fifteen years has explored the use of this technique in relation to devising, directing, 
the use of play, and in new areas of practice both within and beyond the theatre.  She was lead 
researcher on the Michael Chekhov in the Twenty First Century: New Pathways Research Project 
(2013-2016) and is writer/co-editor of the forthcoming publication based on this research (2019).  
She has worked with, and closely mentored, various researchers over this period who are 
exploring blends of the Chekhov Technique with other methodologies.  She is a core member of 
Michael Chekhov UK, a board member of Michael Chekhov International (MICHA in USA) and is 
the founder and Co-Director of The Chekhov Collective (since 2013), a practice and research 
organisation based here at Goldsmiths.  This makes her ideally suited to mentor Luciana’s research
during her time with our department. She is interested in Luciana’s research project and is looking 
forward to working with her.

I would be grateful if you could write to confirm that your university is also in agreement with this 
arrangement.  I have asked Cass to confirm the details of this arrangement directly with Luciana.

We would be grateful if Luciana, and your university, could acknowledge the support of 
Goldsmiths, and the mentoring provided by Cass, in any future publications, performances or 
projects that relate to the work undertaken during her time with us. 

Yours sincerely,

Professor Osita Okagbue
Head of the Department of Theatre and Performance

c.c. Dr Luciana Barone, Dr Cass Fleming, Dr Mischa Twitchin
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Luciana Paula Castilho Barone (UNESPAR – Brasil) 
Pesquisadora visitante na Goldsmiths University (mentoria de Dra. Cass Fleming) 
Plano de atividades de pesquisa 
 
Atuação através dos sistemas corporais do Body-Mind Centerning ™ e da técnica de 

Michael Chekhov 
 

Este projeto visa ao desenvolvimento de uma pesquisa junto à Goldsmiths 
University of London, pautada pelo intercâmbio de conhecimentos relativos à atuação, 
em torno da integração entre a técnica de Michael Chekhov e as abordagens somáticas 
do Body-Mind Centering ™ no trabalho de preparação de atores. Para isso, propõe-se 
tanto meu aprofundamento prático na técnica de Chekhov, através do desenvolvimento 
de uma cena, com base nos exercícios realizados em estúdio, quanto a aplicação, junto 
a alunos e eventuais pesquisadores interessados, de exercícios de anatomia vivencial do 
Body-Mind Centering ™, integrados às proposições de Chekhov. O que se busca é a 
sistematização de uma abordagem pedagógica ou de direção de atores que integre as 
ferramentas estudadas, visando a uma construção psicofísica do personagem a partir de 
uma consciência mais ampliada do aparato “body-mind”, ou seja, da imaginação 
efetivamente integrada ao corpo, na criação de atores.   
 

Em minha trajetória, como docente e diretora, venho investigando a meditação 
ativa/ imaginação criativa, a máscara neutra e os sistemas corporais do Body-Mind 
Centering ™ como ferramentas e procedimentos de conscientização de si que possam 
levar a um processo criativo em atuação, fundamentado na elaboração psicofísica, que 
considere de maneira integrada corpo e psique. Com este projeto, pretendo 
aprofundar meus conhecimentos na técnica de Michael Chekhov, para integra-los a 
uma metodologia de criação de personagem em que o ator esteja amplamente 
consciente de suas escolhas psico-físicas. Parto da hipótese de que os procedimentos 
a serem investigados (BMC e Técnica de Michael Chekhov) possibilitem ao ator uma 
ampliação de sua consciência psicofísica que lhe atribua maior autonomia de criação, 
ao elaborar sua personagem a partir de aspectos psicológicos associados a aspectos 
físicos, a partir das qualidades corporais descobertas pela prática dos procedimentos 
propostos. 

O estudo dos sistemas corporais, conforme propostos pelo Body-Mind 
Centering™ , de Bonnie Bainbridge Cohen, possibilitam o contato com uma anatomia 
vivencial, através da qual se experiencia qualidades dos diferentes sistemas corporais, 
por meio de somatizações. Ao elucidar o processo de corporalização, em Sentir, 
perceber e agir, Cohen define a somatização como  

 
 
o processo pelo qual os sistemas cinestésico (movimento), proprioceptivo 
(posição) e tátil (toque) informam o corpo de que ele (corpo) existe. Nesse 
processo, há uma testemunha, uma consciência interior do processo. Por exemplo, 
você se torna diretamente consciente da sensação que emana de uma parte do 
corpo por meio do movimento e/ou do toque; ou você inicia o movimento de um 
local no corpo e está consciente das sensações e dos sentimentos que surgem 
(COHEN, 2015, pp. 278-279) 
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A conscientização se dá pelo movimento ou pelo toque e está implicada nas 
sensações e sentimentos que se manifestam. O intuito da pesquisa é investigar como 
a prática de corporalização, a partir dos diferentes sistemas corporais estudados pelo 
BMC® (orgânico, endócrino, esquelético, muscular, nervoso,  fluido, ligamentos e 
fáscias) promove, inicialmente, maior consciência corporal e, no momento da criação, 
favorece a relação entre as sensações físicas do ator e a criação de gestual de seu 
personagem, favorecendo a expressão de sua psicologia. Interessa a esta pesquisa, a 
abordagem da mind de cada sistema. Ao abordar o sistema orgânico, por exemplo, 
Bonnie relata: 
 

Ao comparar os estados emocionais com os processos fisiológicos que ocorriam 
nos órgãos, começamos a observar a congruência entre a função física e a função 
psicológica. A nossa percepção do seu interrelacionamento se abriu e se 
aprofundou. Começamos a ficar diretamente conscientes de como as emoções e a 
corporalização dos órgãos se refletiam uma à outra (idem, p. 87) 

 
Perceber as qualidades que cada sistema investigado pode despertar em cada 

ator para que, então, esta consciência possa ser levada ao trabalho criativo. Nesta 
etapa, propõe-se o trabalho de criação psicofísico, com base em alguns dos 
procedimentos propostos por Michael Chekhov. O autor abre o seu Para o ator (2010, 
p. 1) , com o capítulo “Corpo e psicologia do ator”, em que defende a busca pela 
“realização de completa harmonia entre corpo e psicologia” por parte do ator. Para 
tanto, defende que 

 
Em primeiro lugar, e acima de tudo, está a extrema sensibilidade do corpo para os 
impulsos criativos psicológicos. Isso não pode ser conseguido por exercícios 
estritamente físicos. A própria psicologia deve tomar parte em tal 
desenvolvimento. O corpo de um ator deve absorver qualidades psicológicas, deve 
ser por elas impregnado, de modo que o convertam gradualmente numa 
membrana sensitiva, numa espécie de receptor e condutor de imagens, 
sentimentos, emoções e impulsos volitivos de extrema sutileza (idem, p. 2) 

 
Desenvolve, então, o sistema pelo qual o ator exercita certos aspectos como a 

incorporação de imagens e o trabalho com atmosferas, para elaborar o Gesto 
Psicológico, que, imbuído de qualidades físicas que o ator lhe imprime, estimula  
profundezas de sua própria psicologia” (idem, p. 76). O intuito de investigar, nesta 
pesquisa, os procedimentos propostos por Chekhov, é o de possibilitar ao ator o uso 
de mecanismos concretos de criação psicofísica, a partir da relação entre os 
procedimentos anteriormente trabalhados e os propostos por Chekhov para a criação 
do gesto psicológico.  
 

Assim sendo, pretende-se trabalhar a integração destas duas abordagens, de 
modo que a imaginação esteja integralmente presente nos processos de atuação, 
inclusive na elaboração física, através da consciência da mente de cada sistema 
corporal ativado para a criação do papel. 
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Objetivos: 
 
Para a elaboração da sistematização pedagógica que integre corpo e mente na criação 
de atores aqui proposta, é necessário que se realizem as seguintes etapas: 
 

1) Trabalho em estúdio de criação de personagem (exercício cênico), em que eu 
possa incorporar os ensinamentos relativos à técnica de Michael Chekhov, 
segundo as proposições de minha tutora de pesquisa; 

2) Partilha, em estúdio, com minha supervisora de pesquisa, de aspectos dos 
sistemas corporais, conforme a visão somática do Body-Mind Centering ™; 

3) Participação em workshops relativos à técnica de Chekhov ofertados na cidade 
de Londres, durante o período de minha estadia como pesquisadora visitante; 

4) Proposição, junto a alunos da Goldsmiths e, eventualmente, a outros 
pesquisadores interessados, de exercícios práticos de anatomia vivencial do 
Body-Mind Centering ™ e, posteriormente de exercícios que associem a técnica 
de Chekhov ao BMC, de uma forma mais integrada; 

5) Participação, como convidada, da pesquisa interinstitucional relativa às 
abordagens terapêuticas da técnica de Chekhov 

6) Registro da experiência, durante todo o processo 
7) Compartilhamento de cena ou aula aberta, a partir do que foi desenvolvido 
8) Elaboração escrita da pesquisa desenvolvida, sistematizando a metodologia 

empregada. 
 
Metodologia: 
 

1) Para as atividades de estúdio, pretendo aplicar as proposições de minha 
supervisora de pesquisa em minha própria criação como atriz, ganhando, assim, 
maior propriedade da técnica de Michael Chekhov.  Partindo de uma cena pré 
escrita, pretendo desenvolver aspectos da técnica trabalhados, numa 
composição que me permita aprofundar o conhecimento psicofísico dos 
aspectos imaginativos e gestuais propostos por Chekhov. Para esta etapa, 
necessito de tempo em estúdio com som. Pretendo registrar em vídeo parte 
desta etapa.  

2) Inicialmente, em estúdio, farei compartilhamento individual com minha 
supervisora de pesquisa, de sistemas corporais do BMC ™. Para esta etapa 
também sertão necessárias horas de estúdio com som. 

3) Posteriormente, serão propostos exercícios com alunos ou pesquisadores 
convidados, a partir de sistemas do BMC, integrados à técnica de Chekhov 
(sistemas: esquelético, muscular, ligamentar, órgãos, endócrino). Para estas 5 
aulas, serão necessários estúdio e som. 

4) Para a participação na pesquisa interinstitucional sobre as aplicações 
terapêuticas da técnica de Michael Chekhov, posso contribuir com minha visão 
junguiana da abordagem artística, a partir do trabalho que desenvolvi junto ao 
Instituto Junguiano de Pesquisa (Arte e alquimia: a expressão artística como 
processo de transformação psíquica do indivíduo, 2017) e com o que observei 
na criação da peça Iminência, a partir da pesquisa que desenvolvi na UNESPAR 
(Inconsciente, subjetividade e processo de criação cênica, 2014), com base nos 
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uso de meditação ativa e de anotação de sonhos para elaboração de um solo 
com aspectos autobiográficos. 

5) Compartilhamento público do exercício cênico desenvolvido e/ou aula aberta, 
com base nas práticas anteriormente desenvolvidas. 

6) Etapa de escrita, a partir dos registros realizados durante todo o processo, em 
que se pretende realizar uma possível sistematização para um trabalho de 
atuação que se paute pela integração corpo-mente, imaginação-corporalização. 

 
Cronograma 
 
De 16 de setembro a 28 de outubro / 2019: (15h semanais, em estúdio) 
- período de prática,. Dedicado a execução de exercícios da técnica de Chekhov (sob a 
supervisåõ de minha mentora de pesquisa). Elaboração de exercício cênico  
- Scompartilhamento de exercícios baseados nos sistemas corporais do BMC, com 
minha supervisora 
- participação em workshops sobre a técnica de Chekhov e/ou observação de aulas de 
professores externos à Goldsmiths que abordem esta técnica 
- Participação em pesquisa interinstitucional sobre as abordagens terapêuticas da 
técnica de Chekhov, em encontros pré agendados 
 
28 de Outubro a 6 de dezembro de 2019: 
 - Aplicação de exercícios de BMC (corporalizações baseadas nos sistemas corporais) 
para estudants da técnica de Chekhov ou outros pesquisadores interessados, em aulas 
previamente programadas.; 
- participação em workshops sobre a técnica de Chekhov e/ou observação de aulas de 
professores externos à Goldsmiths que abordem esta técnica 
- Participação em pesquisa interinstitucional sobre as abordagens terapêuticas da 
técnica de Chekhov, em encontros pré agendados 
- aula para alunos de direção teatral sobre a poética do encenador canadense Robert 
Lepage e suas metodologias de trabalho (aula agendada) 
  
De 9 a 13 de Dezembro de 2019: 

- Compartilhamento do exercício cênico desenvolvido e de aula com aplicação da 
metodologia estudada no período 

 
De 14 de Dezembro a 10 de janeiro – pausa 
 
De 10 de janeiro a 15 de março – etapa desenvolvida no Brasil, com supervisão à 
distância 
 
- escrita de artigo acerca da metodologia empregada e sua repercussão cênica, 
baseado nas teorias de Bonnie-Bainbridge Cohen, Michael Chekhov e outros 
pesquisadores do tema. 
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Luciana Paula Castilho Barone (UNESPAR – Brazil) 
Research visitor at Goldsmiths University of London (Cass Fleming, PHD) 
 
RESEARCH ACTIVITY PLAN 
 
 

Acting through body systems approached by Body-Mind Centering ™  
and Michael Chekhov’s technique 

 
 

This Project aims to develop a research at Goldsmiths University of London, 
based on the acting-related knowledge interchange over the integration between 
Michael Chekhov’s technique and the Body-Mind Centering™ somatic approaches when 
working with actor preparation. To do so, I propose both to deepen my practice of 
Chekhov’s technique by developing a scene based on the exercises performed in the 
studio; as well as the application of Body-Mind Centering ™ experiential anatomy 
exercises integrated to Chekhov’s propositions, with students and eventual interested 
researchers. The objective is to find a systematization of a pedagogical approach or 
theatre directing that integrates the studied tools, aiming a psychophysical construction 
of the character from a broader awareness of the Body-mind apparatus, that is, the 
imagination effectively integrated into the body when preparing actors. 

 
During my path as an educator and director, I have been investigating Body-Mind 

Centering ™ active meditation / creative imagination, neutral mask and corporal 
systems, as self-awareness tools and procedures which can lead to a creative process 
in acting, based in the psychophysical elaboration, that must consider body and psyche 
in an integrated way. With this project, I intend to deepen my knowledge in relation to 
the technique of Michael Chekhov, to integrate them with a methodology of character 
building in which the actor is widely aware of his psychophysical choices. I start from 
the hypothesis that the procedures to be investigated (BMC and Michael Chekhov 
Technique) allow the actor an amplification of his / her psychophysical awareness 
which gives him / her greater autonomy of creation. 
 

The study of corporal systems proposed by Bonnie Bainbridge Cohen’s Body-
Mind Centering™, enables contact with a living anatomy, through which it is possible 
to experience qualities of different corporal systems through somatization. When 
Cohen explains the embodiment process in Sensing, Felling, and Action, she defines 
somatization as 
 

the process by which the kinesthetic (movement), proprioceptive (position), and 
tactile (touch) sensory systems inform the body that it (the body) exists. In this 
process, there is a witness, an inner awareness of the process. For instance, you 
become directly aware of the sensation emanating from a part of the body through 
movement and/or touch; or you initiate movement from a body place and are 
conscious of the sensations and feeling arising (COHEN, 2015, pp. 278-279). 
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Awareness happens through movement or touch and is involved in the 
manifesting sensations and feelings. The aim of the research is to investigate how the 
embodiment practice, from the diverse corporal systems studied by BMC™ (organic, 
endocrine, skeletal, muscular, nervous, fluid, ligamentous and fascial), initially 
promotes greater corporal awareness and, at the creation moment, favors the relation 
between the actor’s physical sensations and the gestural building of his / her character, 
favoring the expression of his / her psychology. It is interesting to this research, the 
approach of the mind of each system. When discussing the organic system, for 
example, Bonnie reports: 
 

When we compared the emotional states with the physiological processes that 
took place in the organs, we began to observe the congruence between the 
physical function and the psychological function. Our perception of their 
interrelationship has opened and deepened. We began to become directly aware 
of how the emotions and corporeal bodies reflected each other (idem, p. 87). 

 
Noticing the qualities that every investigated system can trigger in each actor in 

order that this awareness can be brought to creative work. In this stage, the 
psychophysics creation work is proposed, based on some of the procedures suggested 
by Michael Chekhov. The author opens his To the Actor (2010, p.1), with the chapter 
“The actor’s body and psychology”, in which he defends the search for ‘the realization 
of the complete harmony between body and psychology” by the actor. Hence, he 
argues that 

 
First and foremost is extreme sensitivity of body to the psychological creative 
impulses. This cannot be achieved by strictly physical exercises. The psychology 
itself must take part in such a development. The body of an actor must absorb 
psychological qualities, must be filled and permeated with so that they will convert 
gradually into a sensitive membrane, a kind of receiver and conveyor of the 
subtlest images, feelings, emotions and will impulses (idem, p. 2). 

 
It then develops the system by which the actor exercises certain aspects such as 

the image incorporation and the work with atmospheres, in order to elaborate the 
Psychological Gesture, which, permeated with physical qualities that the actor 
impresses on it, stimulates depths of his / her own psychology” (idem, p. 76).  

 
Therefore, the intention is to work on the integration of those two approaches, 

for the imagination to be completely integrated and present in the acting processes, 
including the physical building, through the mind consciousness of each body system 
activated for the making of the role. 
 
Objectives: 
 
In order to create the pedagogical systematization that integrates body and mind in the 
preparation of actors proposed here it is mandatory to go over the following stages: 
 

1) Work developed at a character creation studio (scenic exercise) where I can 
incorporate the teachings on Michael Chekhov’s technique, as proposed by my 
research supervisor;  
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2) Along with my research supervisor, split the aspects of body systems according 
to the Body-Mind Centering ™ somatic vision, at a studio; 

3) Participation in workshops related to Chekhov’s technique offered in London 
during the period I am being a research visitor; 

4) Proposition to Goldsmiths’ students and, if possible, to other interested 
researchers, of Body-Mind Centering ™ experiential anatomy exercises and later, 
of exercises that associate Chekhov’s technique to BMC in a more integrated 
way; 

5) Participation, as a guest, of the interinstitutional research related to the 
therapeutic approaches of Chekhov’s technique;  

6) Recording of the experiment along all the process; 
7) Sharing of scene or open class, from what was developed; 
8) Writing of the developed research, systematizing the methodology used. 

 
 
Methodology: 
 

1) For the studio activities I intend to apply my research supervisor's propositions 
to my own creation as an actress, thus gaining greater ownership of Michael 
Chekhov's technique. Starting from a pre-written scene, I intend to develop 
aspects of the technique worked in a composition that allows me to deepen the 
psychophysical knowledge of the imaginative and gestural aspects proposed by 
Chekhov. For this stage I will need time at a studio equipped with sound system. 
I intend to record in a video part of this stage. 

2) Initially I will share BMC™ body systems individually with my research supervisor. 
This stage will also require hours at a studio equipped with sound system. 

3) Subsequently, exercises will be proposed with students or guest researchers, 
using BMC™ systems integrated to Chekhov's technique (systems: skeletal, 
muscular, ligament, organs, endocrine). For these five classes, studio and sound 
system will be required. 

4) For the participation on the interinstitutional research about the therapeutic 
uses of Chekhov technique, I can contribute with my Jungian vision of the artistic 
approach, using the work I developed with the Jungian Research Institute (Art 
and alchemy: artistic expression as a process of psychic transformation of the 
individual, 2017) and with what I observed when I developed the play Iminência, 
based on the research I developed at UNESPAR (Unconscious, subjectivity and 
scenic creation process, 2014), based on the use of active meditation and dream 
documentation to create a solo with autobiographical aspects. 

5) Public sharing of the developed scenic exercise and / or open class based on the 
practices previously developed.  

6) Writing stage, using the records made through the whole process, where the 
intention is to achieve a possible systematization for an acting work based in the 
integration of body-mind, imagination-embodiment. 
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Schedule 
 
September 16th to October 28th / 2019: (15h per week, in studio) 
 
- Practical period dedicated to the execution of Chekhovian exercises (under the 

research supervisor guidance). Creation of scenic exercise; 
- Sharing of exercises based on the BMC corporal system with my supervisor; 
- Participation in workshops about the Chekhov technique and/or observation of classes 

from teachers outside Goldsmiths University which use this same technique; 
- Participation in interinstitutional research about the therapeutic uses of Chekhov 

technique in prescheduled meetings.  
 
October 28th to December 6th / 2019: 
 

- Application of BMC exercises (embodiments, based on corporeal systems) to students 
of the Chekhovian technique or other researchers, in prescheduled classes; 

- Participation in workshops about the Chekhov technique and/or observation of 
classes from teachers outside Goldsmiths University which use this same technique; 

- Participation in interinstitutional research about the therapeutic uses of Chekhov 
technique in prescheduled meetings; 

- Class to theatre directing students about the poetics of Canadian director Robert 
Lapage and his work methodologies (scheduled class). 

 
December 9th to 13th: 
 
- Sharing of scenic exercise developed and of the class using the methodology studied 

in the period. 
 
December 14th to January 10th – pause 
 
January 10th to March 15th – stage developed in Brazil, supervised by distance. 
 
- writing of paper over the methodology used and its scenic repercussions, based on the 

theories of Bonnie Bainbridge Cohen, Michael Chekhov and other researchers on the 
subject. 
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Curitiba, 29 de julho de 2019.

MEMORANDO Nº 004/2019 - PROGESP/UNESPAR

DE: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento - UNESPAR

PARA: Antonio Carlos Aleixo – Presidente do CAD (Conselho de Administração e Finanças)

ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE  LICENÇA  SABÁTICA  -  PROFESSORA  LUCIANA
PAULA CASTILHO BARONE

 Considerando o Art. 5º da Resolução nº 007/2014 – CAD, encaminhamos a solicitação
de Licença Sabática da Professora Luciana Paula Castilho Barone, para deliberações.

Informamos que o período da licença será de 16 de setembro de 2019 a 15 de março de
2020 com aprovação pelo Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas e posterior
aprovação pelo Centro de Área de Artes, do Campus Curitiba II, atendendo a tramitação con-
tida no Art. 4º da Resolução Nº 007/2014-CAD.

Atenciosamente,

Profa. Sandra Salete de Camargo Silva

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento

Av. Prefeito Lothário Meissner, 350 | Jardim Botânico | 80210-170 | Curitiba - Paraná |
Telefone:(41) 3281-7300 – 3281- 7301 | Fax: (41) 3281-7334  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
PRO-REIT.GESTAO PESSOAL E DESE

Protocolo: 15.826.842-6

Assunto:
LICENÇA SABÁTICA  Profa. Luciana Paula Castilho Barone
Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas para
o período de setembro/2019 a fevereiro/2020.
LUCIANA PAULA CASTILHO BARONEInteressado:
29/07/2019 17:07Data:

DESPACHO
Ao CAD

Solicito inclusão de pauta na próxima reunião ordinária do Conselho de
Administração e Finanças -CAD, referente ao processo de Licença Sabática
da Professora Luciana Paula Castilho Barone, Centro de Área de Artes,
Colegiado do Curso de Bacharelado em Artes Cênicas, Campus Curitiba II.
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