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ADAPTADO PARA ATIVIDADES REMOTAS 

I – IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Especialização em Estudos Teatrais Contemporâneos 

Componente Curricular: Metodologia da Pesquisa Poética e Performativa II 

Ano Letivo: 2020 

Período Letivo: 2020.2 

Carga Horária: 30h 
Nome do Professor: José Flávio Gonçalves da Fonseca 

Modalidade de ensino: Atividades remotas de ensino 

Número de vagas: 30 

Horário de atendimento discente: Durante o período de realização da disciplina, às terças-
feiras, de segunda a quinta de 14h às 16h via whatsapp 

 

 

III – OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR 
 
-Dar continuidade as discussões sobre as metodologias de pesquisa de caráter poético e 
performativo; 
 
-Discutir possibilidades de aplicação dessas metodologias no percurso investigativo do pós-
graduando; 
 
-Provocar a reflexão sobre as diferentes formatos e modos de apresentação de um trabalho de 
conclusão de Curso, subsidiando o revisitar das propostas de pesquisa iniciais a fim fundamentar 
a elaboração do projeto de pesquisa que será desenvolvido pelo pós-graduando na etapa final do 
curso. 
 
 
 

 
 

Elaboração do projeto de pesquisa poética ou performativa. Apresentação das possibilidades dos 
formatos de registro do trajeto criativo investigado. O exercício de uma escrita sensível. O 
trabalho de conclusão de curso enquanto objeto poético. 

II – EMENTA 



IV – METODOLOGIA DE ENSINO 
Atividades Síncronas:  
Aulas realizadas via plataforma de vídeo conferência (Google Meet), através da exposição teórica 
e de discussões coletivas em torno da estruturação do projeto de pesquisa final de cada estudante. 
 
Atividades assíncronas:  
Atividades de escrita e/ou revisão de escrita do projeto de pesquisa a ser apresentada durante 
os encontros síncronos. 

V – VALIDAÇÃO DE FREQUÊNCIA 
 
Nas atividades assíncronas será considerado a execução de tarefas disponibilizadas no SIGAA. 
 
Nas atividades síncronas terá o registro da frequência durante a aula, considerando-se eventuais 
limitações de internet. 

VI – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
1. Noções complementares sobre pesquisa poética e performativa 
2. Estrutura de um projeto de pesquisa poética ou performativa 
3. Planejamento e elaboração de um projeto de pesquisa poética ou performativa 
4. Apresentação dos projetos de pesquisa  

 

VII – PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

 
A avaliação será feita a partir de 3 critérios a saber: 

 

1. Verificação da capacidade do pós-graduando de se apropriar das questões levantadas durante 

as discussões de modo a articula-las em forma de texto para a reelaboração de sua proposta 

inicial de pesquisa e posterior construção de um projeto de pesquisa. 

 

2. Desempenho na apresentação de um pré-projeto de pesquisa a ser discutido pelos 

professores do Curso de Especialização em Estudos Teatrais Contemporâneos 
 

3. Apresentação da versão final do projeto de pesquisa individual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 
 

21/05 (atividade síncrona) - Noções complementares sobre pesquisa poética e performativa 
22/05 (atividade assíncrona) - Estruturação de um projeto de pesquisa poética ou performativa 
22/05 (atividade síncrona) - Planejamento dos pré-projetos de pesquisa 
28/05 (atividade síncrona) - Apresentação dos pré-projetos de pesquisa (parte 1) 
29/05 (atividade síncrona) - Apresentação dos pré-projetos de pesquisa (parte 2) 
29/05 (atividade síncrona) - Elaboração do projeto final de pesquisa. 
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