
 
 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA MUDANÇA DE CURSO 

 
1 - CURSO  

 
 ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL – TARDE/NOITE 
  
2 - PRÉ-REQUISITO (OBRIGATÓRIO) 

 
Estabelecido em Edital Específico. 

 
3 - DESCRIÇÃO DA ETAPA ESPECÍFICA  
 
A Prova Específica será realizada em um único dia, abrangendo os períodos da manhã e 
da tarde:  
 
Às 9h, o candidato realizará a Prova Escrita. Duração: 3 horas 
. 
A partir das 14h os candidatos realizarão Prova Oral. Duração: 20 minutos, em horários 
escalonados.  As provas estão descritas a seguir. 
 
A) Prova Escrita: 

A prova terá mínimo de duas e máximo de quatro questões versando sobre o texto de uma 

cena ou peça curta teatral, disponibilizado no momento da prova. Início: 9h. Duração: 3 

horas.  

 

B) Prova Oral:  

O candidato será arguido individualmente por Banca Examinadora sobre o exercício 

elaborado na Prova Escrita. O horário provável de sua arguição será divulgado na ocasião 

da Prova Escrita, pela manhã, e seguirá a ordem do número de inscrição. Início: 14h. 

Duração provável: 20 min. 

 
4 - PROGRAMAS / ASSUNTOS  
 
Assuntos:  
Análise de texto dramático;  
Metodologia de ensaio; 
Espacialidade e visualidade da cena; 
Concepção de proposta de encenação a partir de texto apresentado. 
 
Sugestão bibliográfica:  
ROUBINE, Jean-Jacques. A Linguagem da Encenação Teatral. Rio de Janeiro: Zahar, 2ª 
ed., 1998. 
BERTHOLT, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
 
 
5 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 



 
 

Na avaliação das provas será levado em conta a capacidade do candidato em reconhecer 

os elementos do texto teatral (contexto temporal/espacial, características das personagens, 

enredo) e de responder ao exercício de conceber um breve projeto de encenação para o 

mesmo, explicitando: espacialidade da cena, recursos materiais que seriam utilizados 

(som, luz, cenário, adereços, figurinos, etc), tratamento dado ao tema (drama,  comédia,  

circense, etc.), condução do trabalho com os atores.  

 

A prova não terá consulta de bibliografia (livros, apontamentos, sites, etc.) 

Será exigido documento de identidade original e com fotografia no momento da realização 
da prova. 


