
 

MÓDULO I 
 

Teorias da Arte 

Fundamentos básicos acerca do conceito de 
Arte e suas interlocuções com a sociedade ao 
longo da história. Fontes interpretações e 
reflexões a partir dos diferentes conceitos de 
cultura e suas manifestações. Conhecimento em 
níveis introdutórios acerca do diálogo entre a 
filosofia e as artes a partir dos princípios da 
estética. Noções básicas sobre recepção e 
fruição estética. Princípios teóricos e estéticos 
da antiguidade clássica, período medievo, a 
emergência da crítica sociológica da crítica 
moderna e problemas contemporâneos 

 

Economia e Cultura  
Fundamentos básicos da economia da cultura. 
Relações históricas entre economia e o 
desenvolvimento cultural. Reflexões acerca das 
interfaces entre economia, cultura e sociedade 
em âmbito regional. 
 

Empreendedorismo Cultural  
Princípios básicos do empreendedorismo 
Cultural. Políticas Culturais. Os segmentos de 
atuação dos gestores culturais. Fontes de 
financiamentos a projetos culturais e o papel das 
empresas tanto do poder público como privado. 
 

Inglês Instrumental  
Desenvolver a morfologia básica da língua 
inglesa. Conhecer os vocabulários e as 
expressões idiomáticas inglesas em artes: 
dança, teatro, circo e ópera. Dominar leituras de 
textos técnicos referentes à profissão do 
produtor cênico. Interpretação de textos técnico-
científicos em inglês. Redação de documentos 
técnico-científicos em inglês. 
 

Leitura e Produção de Texto  
Domínio da norma culta. Conhecimento das 
novas regras da língua portuguesa. Noções 
técnicas da gramática portuguesa. Interpretação 
de textos. Produção de textos específicos para a 
atuação de um produtor cênico: sinopse, 

release, ensaios e outros.  

MÓDULO II 
 

Metodologia de Pesquisa  
Elaboração de projeto de pesquisa. Perspectivas 
para um Trabalho de Conclusão de Curso: 
trabalho monográfico, trabalho prático e teórico-
prático. Linhas de pesquisa em artes cênicas. O 
desenvolvimento da pesquisa: práxis artística, 
pesquisa de campo, levantamento bibliográfico, 
documentação e estrutura lógica da monografia. 
O orientador de pesquisa na graduação. 
Apresentação para banca avaliadora. 
 
Linguagem Cênica e as Novas Tecnologias  
Conhecer os princípios das linguagens artísticas 
e as novas tecnologias. Mídias, Softwares e 
Hardwares inseridos na construção estética da 

arte e suas interfaces contemporâneas.  
 

Design Gráfico II  
Criação de material gráfico para espetáculos 
cênicos e logomarcas. Novas tecnologias da 
imagem. Leitura, análise e comentário de obras 

visuais.  
 

Gestão de Projetos II  
Etapas da realização de projetos na área de 
Artes Cênicas. Enquadramento de projetos em 
editais e leis de incentivo cultural na área de 
Artes Cênicas: federal, estadual e municipal. 
Produção e execução de projetos artísticos. 
 

Fotografia  
História da fotografia. A fotografia artística e 
publicitária. Instrumentação técnica e teórica da 
fotografia como processo de criação voltada para 
execução de projetos vinculados às Artes 
Cênicas. 
 

Divulgação e Promoção  
Mídias de divulgação. Marketing Cultural. 
Merchandising. Procedimentos de divulgação e 
promoção de espetáculos, grupos e artistas. 
Ferramentas para divulgação. Caminhos das 

relações públicas.  



 
Fundamento das Artes Cênicas I – dança 
Fundamentos iniciais sobre a teoria e prática da 
dança. Panorama histórico da dança como 
manifestação cênica. Diferentes estilos e suas 
respectivas tradições estéticas e políticas. 
Diferentes espaços de encenação e as 
possibilidades de relação com o público. 

Produção artística.  
 

Laboratório de Iluminação  
História da iluminação. A função do iluminador. 
Princípio das cores, suas funções e aplicações 
na cena. Conhecer as ferramentas e dispositivos 
eletrônicos. Fundamentos de eletricidade. 
Pesquisar e planejar técnicas para produzir 
mapas de iluminação, bem como sua aplicação 
em projetos cênicos. Conhecer controles e 
dispositivos elétricos de mesas de iluminação de 
espetáculos. O papel do iluminador. 
 
Economia Criativa  
Fundamentos da economia criativa e suas 
sustentabilidades. Novas formas de trabalho em 
rede. Processos e Estrutura do Mercado 

Cultural.  
 

Comunicação e Sociedade  
O papel do comunicador na sociedade. 
Processos comunicacionais e processos 
culturais. A natureza semiótica da sociedade 
humana. Os meios de comunicação nas 
sociedades de massa. Correntes sociológicas, 
antropológicas e políticas na comunicação 

social.  
 

Ética e legislação  
Políticas Públicas de Cultura. Legislação e ética 
profissional do artista. Leis de Incentivo à 
cultura. Planejar, organizar e executar planilhas 
orçamentárias. Cálculo de impostos, taxas e 
tributos aplicados nas leis de fomento em artes 
a nível: municipal, estadual e federal. Bem como 
a viabilidade e sustentabilidade econômica dos 

projetos cênicos.  
 
Design Gráfico I  
Visualidade e teorias da imagem. Design 

 

Fundamentos das Artes Cênicas III – teatro  
Estudos teóricos e práticos da linguagem da 
encenação teatral. Concepção do espetáculo 
teatral. Grandes diretores e suas linguagens de 
trabalho. A função do diretor. O papel do diretor. 
O papel do espectador. Teatro e sociedade. O 

papel político da arte. Produção artística.  

Laboratório de Espaço Cênico e Cenografia  
O lugar de onde se vê. Teoria e história da 
cenografia. Fundamentos e técnicas de 
concepção e criação de cenários (desenho e 
pintura). Leitura e interpretação cenográfica de 
roteiro e de indicações da direção de projetos 
artísticos. Vocabulário técnico da área. 
Concepção, duplicação, montagem de 
elementos cênicos. Espaços criativos 
convencionais e não convencionais. O espaço 

como provocador estético para criação artística.  
 

Laboratório de Figurino  
Procedimentos de concepção e confecção de 
figurinos. Conhecer a tecnologia de materiais 
aplicados à construção de figurinos. Reunir 
condições intelectuais e habilidades que 
permitirão aos nossos produtores cênicos 
conhecerem em níveis básicos, as técnicas, os 
objetivos da utilização da linguagem da 
indumentária na composição teatral realçando a 
caracterização das 
personagens/bailarinos/cantores. Trabalhar a 
pesquisa, a elaboração, a execução e a 

manutenção da vestimenta cênica.  
 

Fundamentos do Audiovisual  
Conceitos básicos do audiovisual. Elementos 
constitutivos da composição visual. Conhecer os 
princípios da produção de curtas metragens, 
comerciais de TV e clippings. Conhecer os 
materiais e técnicas para edição de imagens. Ter 

conhecimento em ilha de edição.  
 

Laboratório de Imagem e Som  
Tecnologia e materiais usados em projetos de 
sonorização e tratamento de imagens de 
espetáculos cênicos. Criar linguagens e 
informações através das imagens, dos ruídos, da 



funcional, estético e híbrido. Análises da relação 
da linguagem visual com outras linguagens. O 
processo de comunicação de imagens e suas 

relações com outras formas de comunicação.  
 
Fundamentos das Artes Cênicas II – circo 
História do circo. Princípios estéticos. O espaço 
e o processo criativo. Conhecer os fundamentos 
técnicos da linguagem circense para aplicação 

no projeto cênico. Produção artística.  
 
Laboratório de caracterização - maquiagem 
Desenvolver condições intelectuais e 
habilidades que permitirão aos nossos 
produtores cênicos conhecerem em níveis 
básicos, as técnicas e os objetivos da utilização 
da linguagem da maquiagem na composição 
cênica realçando a caracterização das 
personagens/bailarinos/cantores para o 

exercício cênico.  
 

Gestão de Projetos I  
Fundamentos da Gestão de Projetos. 
Estruturação e organização na Gestão de 
Projetos. Conceito de Políticas de Incentivo a 
Cultura tanto na esfera pública como privada. 
Elaboração, execução e pós-produção de 
projetos para apresentações cênicas de curta e 
longa duração. Planejamento de captação de 
recursos de projetos socioculturais e eventos 
culturais. Gestão de Grupos de artistas.  
 

 

MÓDULO III 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC) 
Produzir um espetáculo na área de Artes 
Cênicas. A realização do projeto pode ser com 
os grupos e práticas do ITEGO em Artes Basileu 
França ou de grupos goianos. Os projetos 
podem ser individuais ou em grupo. Banca 
avaliativa. 

música e de sons aleatórios. Recriar, interpretar, 
modificar e adaptar ideias e projetos cênicos que 
podem ser articulados pelo concurso do som e da 
imagem. Instalar, operar, adaptar aparelhos de 
reprodução de som e projeção/ veiculação 
imagens e vídeos. Conhecer os controles e 
dispositivos elétricos de mesas de sonorização 

de espetáculos e de ilhas de edição de vídeo.  
 

Produção e Direção de Arte  
Enfocar princípios básicos da linguagem do 
cinema. Princípios de direção para câmara: 
decupagem, enquadramento, movimento de 
câmera, eixo, continuidade e descontinuidade. A 
câmera e o espaço cênico. Estilos de direção. 

Produção.  
 

Fundamentos das Artes Cênicas IV - ópera  
Fundamentos básicos da Ópera. Articular os 
registros e sinais da música popular e da erudita 
adequando-os aos propósitos estéticos do 
espetáculo cênico. Enfocar noções básicas de 
música e canto aplicadas a cena. Conhecer 
princípios que norteiam os gêneros: musicais, 
operetas e outros. Produção artística. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC): 
Elaboração de um projeto na área de Artes 
Cênicas. Captar recursos para a execução do 
projeto cênico. Aplicar todos os conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso concomitante às 
outras áreas. Elaboração de um artigo 
abordando todos os conceitos aplicados na 
elaboração do projeto. Os projetos podem ser 
individuais ou em gru 


