
 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 049/2018 – CEPE/UNESPAR 

 
 

Altera o Projeto Pedagógico do Curso de 
Licenciatura em Teatro – Campus de 
Curitiba II/FAP. 
 
 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Reitor, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais; e 
 
considerando o disposto no inciso II do Art. 7º do Regimento Geral da 
UNESPAR; 
 
considerando a solicitação autuada no protocolo nº 15.406.907-5; 
 
considerando a deliberação contida na ata da 4ª Sessão do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no dia 06 de novembro de 2018, em 
Paranavaí,  

 
RESOLVE:  

 
 
Art. 1º.  Aprovar as seguintes mudanças na matriz curricular do Projeto Político 
Pedagógico vigente do Curso de Licenciatura em Teatro, do Campus de 
Curitiba II/FAP:   
 
 

I. Alteração do nome da disciplina “Treinamento Técnico para Atores” para 
“Treinamento para Atores”, com a seguinte ementa “Estudo prático-
teórico dos processos do ator na criação em artes cênicas, suas 
problematizações e desdobramentos”. 

II. Alteração do nome da disciplina “Teatro de Formas Animadas” para 
“Teatro de Animação”;  

III. Alteração na ementa da disciplina obrigatória “Projeto de Investigação de 
Cena Dramática – PINC I”, suprimindo-se o termo “realista” do texto.  

IV. Inserção da disciplina optativa no PPC em vigência a partir de 2018: 
Dramaturgia da Imagem, com regime de oferta semestral, carga 
horária de 68 horas e a seguinte ementa: “Pressupostos sobre a 
Dramaturgia da imagem; Visualidades da cena; Sintaxes visual, verbal e 
sonora; Encenação como discurso motor para a montagem”.  

V. Inserção da disciplina optativa no PPC em vigência a partir de 2018: 
Máscara para Treinamento de Ator, com regime de oferta semestral, 
carga horária de 68 horas e a seguinte ementa: “Conceitos e usos de 
máscara; Máscara como técnica, gênero e como discurso; Máscara 



 
 

 
neutra e máscaras expressivas; as contribuições da máscara no 
treinamento do ator”. 

VI. Inserção da disciplina optativa no PPC em vigência a partir de 2018: 
Oficina de Interpretação, com regime de oferta semestral, carga 
horária de 68 horas e a seguinte ementa: “Processo de pesquisa prática 
de estratégia de abordagem e elaboração da atuação. Composição de 
personagem adequada a determinado roteiro ou processo”. 

VII. Inserção da disciplina optativa no PPC em vigência a partir de 2018: 
Teatro para Criança, com regime de oferta semestral, carga horária de 
68 horas e a seguinte ementa: “Identificação de noções e conceitos 
inerentes ao Teatro Infantil e seus aspectos ontológicos; Investigação da 
linguagem no teatro para criança sob a perspectiva da atuação, 
explorando elementos simbólicos, pressupostos lúdicos e dramaturgia 
contemporânea. 

VIII. Inserção da disciplina optativa no PPC em vigência a partir de 2018: 
Teatro e Cinema, com regime de oferta semestral, carga horária de 68 
horas e a seguinte ementa: “Investigação das relações entre o teatro e o 
cinema”. 

 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Art. 3º Publique-se no site da UNESPAR. 
 
 
 
Paranavaí, em 11 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 

Antonio Carlos Aleixo 
Reitor 


