
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
CURSO DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO CÊNICA 

 

 

 

  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Caracterização e Visualidades Código: TPC 018 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral     (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD):  Laboratório (LB):  Campo (CP):  Estágio (ES):  Orientada (OR):  Prática Específica (PE): 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Introdução aos estudos da Indumentária e Maquiagem Cênicas. Caracterização como 
linguagem visual em composição com as materialidades da cena que sugerem 
visualidades. 
 

 
Justificativa 

 
A unidade I será realizada de modo síncrono, pela plataforma TEAMS, pois é uma 
dinâmica de sensibilização inicial, que acontecerá por meio clipes de músicas. Haverá 
uma proposta de atividade (Avaliação I). 
A unidades II será realizadas de modo síncrono, pois são aulas expositivas dialogadas, 
com muito material visual a ser explorado, pela plataforma TEAMS. 
A unidade III será em parte síncrona, com aula expositiva e dialogada, e assíncrona 
para atividades de pesquisa online das e dos discentes, com posterior apresentação de 
seminários (Avaliação II), pela plataforma TEAMS. 
A unidade IV acontecerá de modo assíncrono, com assessoria individual - via 
whatsapp, email (como preferir a ou o discente) e será finalizada com apresentação 
(pela plataforma TEAMS) da produção visual proposta na disciplina (Avaliação III). 

 

 
PROGRAMA  

 
UNIDADE I  
Sensibilização visual. 
UNIDADE II  
Fundamentos sintáticos da linguagem visual na comunicação e composição de 
imagens. 
UNIDADE III  
Vestimenta, adornagem, adereçagem, pintura e transformações corporais em seus 
contextos sócio culturais e históricos. 
UNIDADE IV 

a- Figurinistas e estéticas. 
b- Profissionais ligados à produção de figurinos. 

UNIDADE V 
Criação e produção de vídeo, trabalhando possibilidades de visualidades no próprio 
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corpo. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Em relação às vestimentas, apreender as visualidades de maneira sensível, ou seja, 
percebendo as dimensões materiais e subjetivas, percebendo contextos, estéticas e 
intenções.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Refletir sobre nossas “peles sociais”: vestimenta, adereçagem, adornagem e 
transformações corporais via pintura, escarnificações, etc., como representação da 
multiplicidade dos fenômenos culturais. 
Estudar a sintaxe da linguagem visual e desenvolver trabalhos práticos, percebendo 
como os dados visuais podem se relacionar nas técnicas de composição de 
visualidades e estéticas. 
Estudar figurinistas e seu universo de criação. 
Criar e desenvolver um vídeo, conforme proposta da disciplina. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas (ver 
“Justificativa” desta ficha 2). Toda a bibliografia será disponibilizada em PDF na pasta 
da disciplina no TEAMS e os links encontram-se na “Bibliografia” desta Ficha 2. 
Cronograma de aula em anexo nesta Ficha 2. Ao término da disciplina os trabalhos 
ficarão registrados em uma página da disciplina no Instagram, a ser organizada pela 
professora (participação não obrigatória). 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas avaliações em três momento da disciplina. 
Avaliação 1, Unidade I: atividade a partir dos clipes de música. 10 pontos. 
Avaliação 2, Unidade IV: apresentação de seminário. 30 pontos. 
Avaliação 3, Unidade VI: produção do vídeo. 70 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

ALMEIDA, Desirée B. Cena para um Figurino. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp134610.pdf  
VIANA, Fausto. As Vestimentas Primitivas. Disponível em: 
https://repositorio.usp.br/item/003006771 
VIANA, Fausto. Roland Barthes e o traje de cena. Disponível em: 
https://repositorio.usp.br/item/002914080 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
 

COHEN, Dominique R. Cenografia para Além do Teatro. São Paulo, 2007. Disponível 
em: https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-16548/cenografia-para-alem-do-

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp134610.pdf
https://repositorio.usp.br/item/003006771
https://repositorio.usp.br/item/002914080
https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-16548/cenografia-para-alem-do-teatro
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teatro  
SCHEFFLER, Ismael. BABEL: O Processo de Criação do Espetáculo Teatral. Curitiba, 
2013. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3426/1/babel.pdf  
DONDIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991, pp. 
51-83.Disponível em: https://docente.ifrn.edu.br/carlosdias/informatica/programacao-
visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual-donis-a.-dondis  
SILVA, Amabilis de J. Figurino-penetrante: um estudo sobre a desestabilização das 
hierarquias em cena. Salvador, 2010. Disponível em: 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/9650/1/Tese%2520Amabilis%2520seg.pdf  
SILVEIRA, Luciana M. Introdução à teoria da cor. Curitiba, 2015. Disponível em: 
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1582  
 
 

 

 

Professor da Disciplina: Soraya Sugayama. 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): sorayasugayama@yahoo.com.br fone: 41 

992632724. 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

APRESENTAR EM ANEXO O CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA: 
 
Observações sobre o cronograma disciplina: 

RESOLUÇÃO Nº 59/2020-CEPE 
 
Art. 2º Ficam redefinidos os prazos do período especial para o 1º semestre levo de 2020, a partir dos prazos 
previamente estabelecidos pelas Resoluções Nos 23/19-CEPE, 24/19-CEPE e 25/19-CEPE.  
§1º O prazo do período especial para o 1º semestre levo de 2020 fica estabelecido para todos os cursos de educação 
superior, profissional e tecnológica da UFPR, entre 29/06/2020 e 26/09/2020, podendo ser prorrogado em razão da 
duração das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19. 
 
Art. 11. 
§1º A carga horária total da disciplina ou unidade curricular de modo algum pode ser alterada para o período especial. 
§2º O número de horas-aula por dia deverá ser adequado à capacidade de assimilação e aproveitamento didático 
das/dos estudantes, contudo não deverá ultrapassar a quatro horas diárias para uma mesma disciplina ou unidade 
curricular, com exceção de atividades como desenvolvimento de software, oficinas e competições, avaliadas pelo 
colegiado respectivo. 
 
Art. 13  
§2º  Na  proposta  de  instituição  do período  especial  de  uma  disciplina  ou  unidade  curricular,  caso  estejam 
previstas atividades remotas síncronas, as datas e os horários previstos para a realização das referidas atividades 
deverão constar no cronograma de execução. 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-16548/cenografia-para-alem-do-teatro
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3426/1/babel.pdf
https://docente.ifrn.edu.br/carlosdias/informatica/programacao-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual-donis-a.-dondis
https://docente.ifrn.edu.br/carlosdias/informatica/programacao-visual/elementos-basicos-da-comunicacao-visual-donis-a.-dondis
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/9650/1/Tese%2520Amabilis%2520seg.pdf
https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/1582
mailto:sorayasugayama@yahoo.com.br
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ANEXO I: CRONOGRAMA 
Aulas às segundas-feiras 

Encontros síncronos sempre pela plataforma TEAMS 
 

Ano 2021 

DATA CARGA HORÁRIA 
SÍNCRONA - 
TEAMS 

TÓPICO DE 
ESTUDO 

MODO DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA 
ASSÍNCRONA: EM 
CASA 

18/01 
Encontro 1 

2 Sensibilização 
visual (1h). 
(avaliação 1) 
 
Fundamentos 
sintáticos da 
linguagem visual na 
comunicação e 
composição de 
imagens (1h). 

Plataforma 
TEAMS: 
Material 
audiovisual 
 
Aula expositiva 
dialogada  

Desenvolver as 
atividades de 
pesquisa para o 
seminário do dia 
08/02 (6h).  
Desenvolver as 
atividades de 
montagem do 
seminário do dia 
08/02 (6h).  

25/01 
Encontro 2 

2 Vestimenta, 
adornagem, 
adereçagem, 
pintura e 
transformações 
corporais em seus 
contextos sócio 
culturais e 
históricos. 

Plataforma 
TEAMS: 
Aula expositiva 
dialogada. 

Pré-projeto: 
desenvolver 
atividades de 
pesquisa 
(aprofundar tema a 
ser trabalhado, 
pensar em materiais, 
como estruturar 
materialmente a 
proposta, etc), para 
criação do vídeo a 
ser apresentado no 
dia 01/03 (8h). 

01/02 
Encontro 3 

2 Figurinistas e 
estéticas. 

Plataforma 
TEAMS: 
Aula expositiva 
dialogada. 
 
Aula expositiva 
dialogada. 

Projeto, execução: 
desenvolver 
atividades de 
montagem do vídeo 
a ser apresentado 
no dia 01/03 – 
produção no próprio 
corpo (10h). 

08/02 
Encontro 4 

2 Profissionais 
ligados à produção 
de figurinos 
(avaliação 2) 

Plataforma 
TEAMS: 
Seminário 
 

Finalização de 
projeto: concluir 
produção de vídeo a 
ser apresentado no 
dia 01/03 - filmagem, 
edição (12h); 
roteirizar o trabalho 
que foi executado 
para apresentação 
(o que saiu ou não 
conforme o 
esperado, como 
resolveram 
problemas de 
execução, o que foi 
descoberto durante 
o processo, etc). 
(6h). 
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22/02 
Encontro 5 

2 Profissionais 
ligados à produção 
de figurinos. 
(avaliação 2) 

Plataforma 
TEAMS: 
Seminário 
 

 

01/03 
Encontro 6 

2 Possibilidades de 
visualidades no 
próprio corpo. 

Apresentação de 
vídeo, criação 
autoral. 
(avaliação 3) 

Estudar para exame 
final, se necessário. 
Conteúdo: Unidades 
II, III E IV (tópico a) 

08/03 
Encontro 7 

 Exame final Plataforma 
TEAMS: 
Prova. 
 

 

Obs: as assessorias para a produção do vídeo serão feitas individualmente, conforme 
necessidade, via whatsapp ou email. 


