
Formar profissionais capazes de produzir, planejar, captar e executar produções artísticas 
na área de Artes Cênicas (teatro, dança, circo e ópera), bem como suas interfaces com 
outras linguagens (audiovisual; artes visuais e outras).

Atender a demanda do mundo do trabalho, conferindo ao aluno Diploma de Tecnólogo em 
Produção Cênica, com validade para todo o Território Nacional.Proporcionar base ou 
suporte para outros níveis da Educação Superior;Inserir de forma efetiva as Artes Cênicas 
no mundo do trabalho;Oferecer segurança na preparação técnica específica para o 
trabalho e a cidadania;Buscar autonomia, valorização e reconhecimento no meio 
profissional (Educacional, social,  de entretenimento e lazer, científico e 
tecnológico);Capacitar para atender a demanda do mercado com mão-de-obra qualificada 
e profissional com o perfil empreendedor;Contribuir para estruturação da Educação 
Superior e do sistema mercadológico, priorizando o “Aprender a conhecer, a fazer, a viver, a 
ser”;Oferecer currículos que contemplem princípios pedagógicos de identidade, 
diversidade, autonomia e interdisciplinaridade;Proporcionar suporte para adquirir, utilizar e 
caracterizar conhecimentos das profissões artísticas e suas modificações através dos 
tempos;Proporcionar uma visão crítica acerca da área de atuação;Contribuir para o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor do indivíduo, buscando relacioná-lo com a 
vida artística e seu meio ambiente;Disponibilizar soluções humanitárias para a relação e 
realidade social, econômica, política e religiosa;Propiciar base para expressar, comunicar 
esteticamente e exercer a cidadania através das artes;Colaborar para o conhecimento e a 
divulgação da identidade cultural.

Para matricular-se no curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica é necessário 
atender aos seguintes requisitos:Ter concluído o Ensino Médio;Comprovar conhecimento 
compatível às exigências mínimas para ingresso no curso através de processo 
seletivo.OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O ACESSO AO CURSO:O processo 
seletivo deve ser antecedido por ampla divulgação do curso mediante a publicação de 
edital, estabelecendo as etapas do processo: nome do curso, data de realização do exame 
vestibular, o horário, local de inscrição, realização e resultado da seleção.O candidato será 
submetido a um vestibular, bem como a exames de aptidão de habilidades específicas em 
nível teórico-prático.O candidato que solicitar acesso ao Curso Superior de Tecnologia em 
Produção Cênica desta instituição por meio de transferência, portador de diploma 
submeter-se-á a prova de aptidão, disponibilidade de vaga e análise de currículo para 
equiparação curricular, sujeitando-se ao acréscimo ou dispensa das competências e 
habilidades do curso pretendido.
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