
Artes Cênicas
Graduação Flex

Sobre o curso

•  Quantidade de horas: 3200h

•  Duração do curso: 4 anos (8 semestres)

•  Acesso ao Liga Online

Este curso inclui:

Matriz Curricular

1º MÓDULO

Fundamentos da educação
História da educação e prática pedagógica
Temas transversais e pesquisa em educação

2º MÓDULO

Aprendizagem, desenvolvimento e neurociências
Didática e avaliação
Estrutura e funcionamento da educação básica

O curso de Licenciatura EAD em Artes Cênicas é 
planejado para que o estudante tenha autonomia 
sobre seu processo de aprendizagem, participando 
de projetos que apresentam as questões reais 
enfrentadas na docência, a partir de conteúdos que 

não só com o mercado de trabalho e as inovações 
no campo da educação, mas com uma visão ampla 

teatralidade e a performatividade como eixos de pensamento e prática educacional.
São visados encontros remotos, presenciais e aulas com material EAD e tutoria, na busca de incentivar a 
construção de habilidades, conhecimentos e atitudes, competências técnicas, sociais e comportamentais que 

um ferramental pedagógico que contribui para o desenvolvimento crítico, artístico e humano dos seus futuros 
discentes.
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3º MÓDULO

História e Linguagens da Arte
Teatro Infanto-Juvenil
Atuação cênica e performativa

4º MÓDULO

Currículo e Gestão Escolar
Técnicas da contação de histórias e formas animadas
Atuação e Dança
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – 120h

5º MÓDULO

Corpo e som em Jogo
Metodologia e Ensino das Artes Cênicas I
Perspectivas históricas e práticas das Artes Cênicas I
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 120h

6º MÓDULO

Perspectivas históricas e práticas em Artes Cênicas II
Dinâmicas da cena
Metodologia e Ensino das Artes Cênicas II
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III – 160h

7º MÓDULO

Teatro Brasileiro Moderno e Contemporâneo
Projeto cultural e Transpedagogia
Poéticas e Estéticas da cena e da ação
TCC I
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8º MÓDULO

Projetos para educação a distância
Metodologias ativas em contextos interdisciplinares
Gestão socioambiental
TCC II
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