
Encontro com Dramaturgo 2017 

O presente programa consiste de quatro ações por ano: 1. Um 
laboratório de criação de textos teatrais, com encontros semanais, com 
uma carga horária total de 96h. 2. A organização de 3 palestras sobre 
dramaturgia, realizadas por dramaturgos consagrados convidados. 3. A 
organização de 3 Oficinas de Criação de Textos Teatrais, realizadas por 
dramaturgos renomados convidados, com 10h de duração a fim de 
colocar o público em contato com a produção dramatúrgica brasileira 
atual. 4. A organização do Café Dramatúrgico, leitura de textos teatrais 
contemporâneos e conversas sobre dramaturgia, no Círculo Artístico 
Teodora. Neste encontro acontecerão Leituras Cênicas de cenas de textos 
teatrais contemporâneos, entre eles cenas de textos produzidos na 
oficina contínua, com discussão e posterior proposta de releituras da 
leitura cênica realizada, de modo a abrir um espaço para experimentar a 
relação flexível e dinâmica entre texto e cena no teatro contemporâneo. 

Palavras-chave:  
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CEART VIVO! 

O programa de Extensão CEART VIVO! visa uma ação social dialética de 
difusão e formação artística e cultural. Por um lado, duas de suas ações 
visam ocupar o Centro de Artes da UDESC em finais de semana (CEART 
ABERTO) e recessos escolares (FESTIVAIS INTERNACIONAIS DE ARTE DO 
CEART) com atividades de formação e de difusão da produção artística e 
cultural resultante de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
produzidas pelos cinco departamentos do centro - Artes Cênicas, Artes 
Visuais, Música, Design e Moda - a fim de oferecer à comunidade 
catarinense o espaço da universidade como espaço de formação e fruição 
artística e cultural para além do ensino regular, e integrando o CEART à 
aparelhagem cultural pública, tendo em vista seus laboratórios aptos à 
formação e difusão de arte e cultura. Dentre estas ações, os Festivais 
Internacionais de Artes do CEART ainda possibilitarão intercâmbios 
artísticos e formação com profissionais de outros estados do Brasil e 
estrangeiros. Por outro lado, outra ação deste programa visa levar 
atividades resultantes do ensino, pesquisa e extensão do CEART a outros 
espaços da cidade de Florianópolis (SEMANA INTEGRADA), inserindo a 
produção ceartiana na cidade e possibilitando assim a difusão tanto de 
atividades artísticas, culturais e de formação, quanto de atividades de 
pesquisa, como a Semana de Iniciação Científica. 
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L U Z - Laboratório Universitário de Tecnologia Cênica 

O presente Programa de Extensão existe desde 2005 e o evento A Luz em 
Cena já tem 07 edições. É constituído por dois projetos e um evento: 
Projeto L U Z Laboratório; Projeto Tecnologias Cênicas; e o evento 'A LUZ 
em Cena', - Esta embasado na necessidade cada vez maior de 
complementar a formação do Arte Educador catarinense, dos acadêmicos 
do Centro de Artes e dos artistas catarinense nas áreas de iluminação, 
sonoridade e cenotecnia que englobam conhecimentos em tecnologias 
cênicas. - O Departamento de Artes Cênicas implantou o Projeto LUZ 
Laboratório em 2005 juntamente com atividades complementares 
voltadas ao aprendizado prático e das pesquisas em iluminação e 
tecnologias cênicas de grande utilidade para as ações pedagógicas dos 
educadores e demais artistas do Estado. - Ensino, pesquisa e extensão 
estão interligados a fim de favorecer o aprendizado do aluno e suas 
manifestações artísticas, abrindo as portas da Universidade para a 
participação do maior número de pessoas no compartilhamento dos 
conhecimentos gerados sobre as tecnologias como interagentes na 
cênicas. 
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Iluminação e tecnologias. 
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Pedagogia do Teatro e Processos de Criação – Anos 5 e 6 

A presente proposta de Programa de Extensão denominado “Pedagogia do 
Teatro e Processos de Criação” pretende aprofundar a relação entre a 
Licenciatura em Teatro do Centro de Artes a práticas permanentes de formação 
de professores na linguagem teatral. Pretende, ainda, ampliar o alcance das 
produções artísticas de nossos acadêmicos, através da consolidação da Mostra 
Cena Emergente e estimulando a circulação do espetáculo Auto da 
Compadecida, fruto de disciplina realizada ao longo de 2017 e que pode atingir 
diversas plateias ao longo de 2018 e 2019. São ações que visam introduzir a 
prática teatral em espaços em que ele é inacessível, como é a Penitenciária 
Feminina de Florianópolis; ao mesmo tempo, busca-se ampliar as 
possibilidades de entrada de profissionais da educação (sejam eles formados 
em teatro ou não) ao ambiente do Departamento de Artes Cênicas, através do 
Ciclo de Debates Teatro e Ensino e da ação “Trupe da Alegria”, grupo formado 
por professores das creches municipais de Florianópolis. Há ainda a proposta 
de renovar uma série de ações em parceria com a Universidade de Michigan e 
o Prison Creative Arts Project, que realiza arte em contextos de privação de 
liberdade e cujos responsáveis vem anualmente ao Brasil, realizando 
intercâmbios entre Udesc, a Universidade de Michigan e a Unirio. Essa ação se 
chama “Cúmplices de Jogo”. Por fim, busca-se implementar a Bibliotequinha, 
que visa manter o empréstimo de um acervo de livros focados no teatro para 
infância e juventude à comunidade interessada. 

Palavras-Chave:  
Pedagogia do Teatro. Formação de Professores. Jogo 
Teatral. Encenação. 
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Agora é Caixa de Ponto 

O jornal caixa de pont[o] tem por objetivo publicar entrevistas, artigos, 
ensaios, perfis de atores e diretores, histórico de companhias, críticas de 
espetáculos, resenhas de livros, enfim, textos que discutam as artes 
cênicas brasileiras nos seus mais diversos gêneros e linguagens. O 
presente programa prevê a realização de três ações culturais, como 
segue: 1) setembro/2018 - promoção de uma mesa de debates sobre 
crítica, reunindo como convidados críticos e especialistas em torno dos 
temas relevantes abordados na edição do semestre e aberto à 
comunidade; 2) maio/2019 - promoção de uma oficina de crítica teatral 
com duração de uma semana com o crítico Valmir Santos, vinculado a 
revista Teatro Jornal, de SP, como acompanhamento de uma montagem 
local a ser decupada, aberta ao público em geral e focada na atividade de 
recepção; 3) setembro/2019 - promoção de três mesas de debates 
envolvendo críticos de outras áreas (artes visuais, cinema, dança, 
literatura, performance), com a finalidade de ampliar o olhar crítico e 
analítico existente, criando um diálogo interdisciplinar que se pretende 
enriquecedor. 

Palavras-Chave:  Teatro. Crítica. Recepção. 
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Laboratório de Ensaios e Imprevistos 

O Laboratório de Ensaios e Imprevistos é um programa de extensão voltado 
para a improvisação interdisciplinar. O programa foi elaborado a partir de 
experiências similares desenvolvidas na Universidade de Guelph, do grupo CUP 
(centro para pedagogias Urbanas) para atender a demanda de participação da 
comunidade, demanda esta que foi identificada a partir das ações do projeto 
de pesquisa Imediações, iniciado na UDESC há pouco mais de um ano. O 
Programa desenvolverá três ações: 1. Ações do Imprevisto: Laboratório com 
encontros periódicos com Ações para o Imprevisto. Dedica-se a intervenções 
situadas, à criação de situações imprevistas e ao desenvolvimento de 
estratégias de improvisação interdisciplinares. Tem a participação da 
comunidade vinculada a centros comunitários. Ao contrário das abordagens de 
instauração espetaculares ou performativas em espaços públicos, o laboratório 
investiga asserções sobre a prática da improvisação diretamente inlocco. 2. 
Ensaios e (an)Arquivos: Ação de tessitura documental, fomenta a construção de 
arquivos documentais de caráter performativo. O projeto busca arquivar de 
modo fluido os procedimentos realizados nas Ações do Imprevisto, forjando 
também os conceitos de improvisação no fazer documental. 3. Projéteis: 
Mostra de ações e na(Arquivos) interdisciplinares. A mostra ocorrerá em Junho 
de 2018 e em Setembro de 2019, através da partilha dos materiais produzidos 
ao longo do ano. 

Palavras-Chave:  
Improvisação. Dança Contemporânea. Arte 
Relacional. Performance. Comunidades Criativas. 
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Programa de Formação Profissional no Teatro Catarinense 

O Programa Formação Profissional no Teatro Catarinense é um programa 
continuado que apresenta expressivos resultados, conectando ensino, 
pesquisa, extensão. A ampla discussão temática e divulgação dos produtos 
culturais obtidos fazem com que o Programa seja reconhecido 
internacionalmente por grandes centros de pesquisa e companhias de teatro. O 
Programa realizará as seguintes ações no próximo biênio: 1) Edição e 
publicação (impressa e online) da Revista Móin-Móin n° 19; 2) Edição e 
publicação (impressa e online) da Revista Móin-Móin n° 20; 3) Edição e 
publicação (impressa e online) da Revista Móin-Móin n° 21; 4) Seminário 
Internacional de Estudos em Teatro de Animação; 5) Grupo de estudos prático-
teóricos sobre Teatro de Animação. A realização deste Programa contribuirá 
para o crescimento artístico, técnico e crítico dos grupos de Teatro de Santa 
Catarina, como também para a formação profissional dos alunos do 
CEART/UDESC e, sobretudo, contribuirá para que a população de Santa 
Catarina tenha acesso a bens culturais e artísticos. O caráter formativo do 
Programa possibilitará a atuação em parceria com outras instituições, tais 
como a SCAR – Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul e diversas 
Universidade Federais e Estaduais, Além de contar com o apoio da UNIMA - 
Union International de la Marionnette. As atividades envolverão alunos de 
graduação, mestrado e doutorado em Teatro do CEART/UDESC, e contará ainda 
com a colaboração de especialistas e pesquisadores acadêmicos do Brasil, 
caracterizando as conexões com as atividades de ensino e pesquisa. 

Palavras-Chave:  
Teatro de Animação. Formação Profissional. Teatro 
Catarinense. 
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Mulheres em Cena: Imagens Cênicas 

O Programa Mulheres em Cena – Imagens Cênicas consiste em 1 Evento e 2 
Projetos. 1. O Evento Mulheres em Cena é pioneiro na discussão de questões 
de gênero na área de artes cênicas convida a comunidade a refletir sobre 
questões de gênero na cena teatral. O Evento Aberto a comunidade consiste 
em espetáculos, palestras e oficinas que discutem a (in)visibilidade do trabalho 
da mulher e seu empoderamento na prática teatral e na dramaturgia 
brasileiras. São produzidos videos das palestras e oficinas e disponibilizados 
pelo BDIC. 2. O Projeto de Extensão Banco de Dados e Imagens Cênicas (BDIC): 
FILMAGEM/FOTOGRAFIA garante que bolsistas filmem o maior numero de 
espetáculos, palestras e oficinas realizadas pelo Departamento de Artes 
Cênicas ao longo de todo semestre. 3. O Projeto Banco de Dados e Imagens 
Cênicas (BDIC) ACERVO disponibiliza em catalogo físico no DAC e na INTERNET 
de forma aberta e gratuita para ser consultado pela ampla comunidade externa 
as produções artísticas e acadêmicas do Departamento de Artes Cênicas. A 
atividade de acervo em operação desde 2003 reune e disponibiliza para 
consulta e cópia milhares de filmagens, fotografias, fichas ténicas dos registros 
de Palestras, Oficinas e Espetáculos na área de estudos teatrais e realizadas por 
grupos artísticos e instituições culturais do Centro de Artes e do estado de 
Santa Catarina. ACESSE: páginas do CEART e do FACEBOOK . Em 2016 o Projeto 
ACERVO iniciou a postagem de filmagens de espetáculos e palestras 
acadêmicas no Canal Banco de Dados e Imagens no YOUTUBE. 

Palavras-Chave:  Acervo. Audiovisual. Gênero. Espetáculos. Internet. 
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Núcleos comunitários de Cultura – Anos 9 e 10 

Este programa tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da 
Biblioteca Livre do Campeche, a BILICA, enquanto um núcleo comunitário 
de cultura, através das seguintes ações: Oficinas de Iniciação às Artes 
Cênicas; Oficinas Demonstrativas de Contação de Histórias, para crianças 
e adultos; e Acompanhamento e apoio aos Eventos Festivos da Bilica. A 
Biblioteca é uma iniciativa comunitária mantida por moradores da região, 
funcionando há 10 anos como um espaço cultural onde são oferecidas 
atividades de diversos tipos, além do empréstimo de livros, tudo 
gratuitamente. O programa aqui apresentado pretende contribuir através 
das três ações citadas. A proposta do programa como um todo conta com 
a parceria de várias instituições comunitárias e deverá receber o apoio 
institucional da UDESC com duas bolsas de extensão. Espera-se com o 
programa envolver as crianças e os jovens com atividades artísticas e 
culturais, tendo em vista possibilitar a experimentação e criação artística 
e a aproximação destes com as experiências associativas que existem na 
localidade do Campeche, incentivando-os, assim como a suas famílias, a 
participarem destas experiências. 

Palavras-Chave:  
Extensão. Biblioteca Comunitária. Núcleo 
Comunitário de Cultura. Sociabilidade. Artes 
Cênicas. 
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Programa NEGA - Negras Experimentações Grupo de Artes 
Anos VIII e IX 

O Programa de Extensão NEGA - Negras Experimentações Grupo de Artes 
- Anos VIII e IX mantém em atividade o grupo cênico denominado 
Coletivo NEGA, fundado pelo programa há oito anos e hoje composto por 
jovens mulheres, artistas negras e afrodescendentes, acadêmicas e da 
sociedade civil. O programa se compõe de três projetos: 1. o Projeto de 
Extensão Formação NEGA prevê formação artística e cultural do grupo 
cênico, com o objetivo de criar arte negra em montagens teatrais e 
performances, com qualidade artística. 2. o Projeto de Extensão Criação e 
Apresentações Artísticas NEGA cria obras cênicas e as apresenta à 
comunidade acadêmica e sociedade civil - cidade, estado e país - a fim de 
divulgar e valorizar o teatro negro catarinense, promovendo também 
debates públicos sobre temáticas de interesse da população 
afrobrasileira. 3. o Projeto NEGA Comunidade envolve a equipe do 
programa em parcerias com a comunidade em geral, a saber: ONGs; 
instituições e escolas públicas; instituições culturais catarinenses, 
brasileiras e internacionais; movimentos sociais e coletivos artísticos; 
além de agremiações, entidades e pessoas interessadas na temática e na 
experiência cultural negra e afrobrasileira. 

Palavras-Chave:  
Formação étnico-racial. Cultura afro-brasileira. 
Educação social. Teatro negro. Luta contra o 
racismo. 
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Seminário de Pesquisa em Artes Cênicas VIII e XIX 

(2018 e 2019) 

O Evento consiste num seminário de apresentação e debate de pesquisas 
em andamento, realizadas por estudantes de graduação e pós graduação 
da área de Artes Cênicas, que estão em fase de coleta de dados (trabalho 
de campo) ou de redação de suas teses, dissertações e TCCs. Em 2018 
haverá o oitavo Seminário e em 2019 o nono, tendo sido o primeiro 
realizado em 2011. A seleção dos trabalhos será feita a partir dos 
resumos entregues na inscrição por uma comissão mista de estudantes e 
professores. As apresentações serão organizadas em seções, sendo que 
cada seção contará com a participação de dois debatedores convidados. 
A participação como ouvinte é aberta ao público, sendo sua divulgação 
feita para outras instituições de ensino que possuem cursos na área. 
Espera-se que o evento proporcione um espaço de reflexão sobre a 
produção de pesquisa em artes cênicas; que promova a aproximação 
entre graduação e pós graduação; que sirva como incentivo a preparação 
e apresentação de trabalhos em outros eventos. Acredita-se também que 
este tipo de experiência possa inspirar a realização de outros seminários, 
com envolvimento e gestão por parte dos estudantes, fortalecendo uma 
cultura acadêmica que promova o diálogo entre pesquisadores de 
diferentes instituições. 

Palavras-Chave:  
Seminário de Pesquisa. Artes Cênicas. 
Dissertação. Tese. TCC. 
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