
	
	

ANEXO 2 
 

CURRICULUM VITAE – MODELO DO SUMÁRIO 
 

Subtítulo 1 – IDENTIFICAÇÃO 
            Nome 
            Número de Identidade, local e data de emissão 
            Número de CPF 
            Endereço residencial, CEP, telefones residencial, comercial e celular 
            Endereço eletrônico 
            Número de registro profissional para membros da classe artística 
 
Subtítulo 2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA  

2.1 Graduação concluída na área de artes 
2.2 Graduação concluída em áreas afins 2 
2.3 Graduação concluída em outra área 
2.4 Especialização3 na área de artes 
2.5 Especialização em áreas afins  
2.6 Mestrado na área de artes 
2.7 Mestrado em áreas afins 

 
Subtítulo 3 – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

3.1 Cursos técnicos profissionalizantes na área (com certificado de 2º grau ou 
equivalente)4 

 3.2 Cursos de extensão universitária na área de arte, de 30 horas no mínimo 
 3.3 Cursos livres de teatro ou de educação artística, de 12 horas no mínimo 
 
Subtítulo 4 – ATIVIDADES ACADÊMICAS  
 4.1. Ensino 

4.1.1 Docência no ensino superior 
4.1.2 Docência em curso profissionalizante na área 
4.1.3 Docência no ensino médio e fundamental na área 
4.1.4 Cursos ministrados na área (oficinas e workshops) de no mínimo 

12 horas, em festivais, congressos e em instituições de ensino 
4.1.5 Monitoria na área 
4.1.6 Estágios de docência 

4.2 - Pesquisa 
4.2.1 Atividades regulares de pesquisa acadêmica na área (no mínimo 

de 01 ano) 
4.2.2 Atividades regulares de pesquisa acadêmica em áreas afins (no 

mínimo de 01 ano)  
4.2.3 Bolsa de pesquisa acadêmica na área, concedida por instituição de 

ensino superior e/ou agência de fomento 
4.2.4 Bolsa de pesquisa acadêmica em áreas afins, concedida por 

instituição de ensino superior e/ou agência de fomento 
4.2.5 Participação em bancas de defesa de monografia 

4.3 - Extensão 
4.3.1 Atividades regulares de extensão acadêmica na área 
4.3.2 Bolsa de extensão acadêmica na área, concedida por instituição 

de ensino superior 

																																																																				
2	Áreas	afins:	Humanas,	Sociais	Aplicadas,	Letras	
3	Especialização	é	o	curso	de	Pós-Graduação	Lato	Sensu	(Resolução	01/	01	do	CNE)		
4	Exemplo	no	RJ:	CAL	e	Martins	Pena	



4.3.3 Apresentação de comunicação em reunião científica (congressos, 
colóquios ou seminários) 

 
Subtítulo 5 – PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA E ARTÍSTICA 

5.1. Publicações de livros 
5.2 Publicações de capítulos de livro 
5.3 Publicações acadêmicas em veículos especializados na área 
5.4 Trabalhos artísticos em artes cênicas, cinema e televisão5  
5.5 Trabalhos técnicos em artes cênicas, cinema e televisão  
5.6 Participação em atividades artísticas em multimídias6 
5.7 Prêmios e indicações 
5.8 Participações em festivais 
5.9 Participações em Leituras Dramatizadas 
5.10 Membro de júri 

																																																																				
5	Dramaturgia,	encenação,	atuação,	cenografia,	indumentária,	iluminação	e	caracterização.	
6	Participação	diversificada	desde	a	criação	e	produção	até	a	atuação	



ANEXO 3 
 

 
O pré-projeto de dissertação deverá ser apresentado em uma via formato em PDF em corpo 12, 
letra Times New Roman, espaçamento duplo entrelinhas, folha A4, contendo no mínimo cinco e 
no máximo dez laudas, excluído a bibliografia e os anexos. Toda a iconografia será apresentada 
em anexo ao pré-projeto. 
 
 

MODELO DE PRÉ-PROJETO 
 

 
FOLHA DE ROSTO contendo o título do pré-projeto, o nome do candidato, número de inscrição, 
que será colocado no ato da inscrição. 
 
 
TEXTO composto pelas seguintes partes: 

 
1- INTRODUÇÃO: apresentação do tema a ser estudado, indicação de possíveis relações entre 

a pesquisa e as propostas gerais do PPGAC. 
 
2- OBJETIVOS do projeto, formulados em itens, introduzidos por verbos no infinitivo ou por 
substantivo; 
 
3- JUSTIFICATIVA: indicação da relevância da pesquisa, apontando as relações que ela 

pretende estabelecer com o estado atual dos estudos nesse campo; 
 
4- METODOLOGIA: indique os procedimentos, materiais e fontes de consulta a serem utilizados 

e descrição das etapas em que a pesquisa pretende ser desenvolvida; 
 
 
5- BIBLIOGRAFIA: mínima de 10 (dez) títulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 4 – DA ESTRUTURA ACADÊMICA DO PPGAC 

 
 

DAS LINHAS DE PESQUISA 
O PPGAC se estrutura por Linhas de Pesquisa, sem articulação em áreas de 

concentração, garantindo a flexibilização da delimitação dos campos de interesses de pesquisa, 
evitando a manutenção de campos separados de atuação na pesquisa em Artes Cênicas. É 
composto pelas seguintes linhas: 

HTA – HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA DO TEATRO E DAS ARTES 
Estudo da história e da historiografia do teatro e das artes cênicas a partir de uma perspectiva 
teórica e crítica sobre os diferentes conceitos de história e modos de teatro, sobre as 
transformações de seu estatuto epistemológico, de seus métodos, e sobre as diferentes 
perspectivas temporais, teóricas e estéticas que fundamentam as escritas e práticas 
historiográficas nas áreas do teatro e das artes. Articulação crítica entre as noções de história, 
memória e arquivo. A história e a historiografia do teatro e das artes cênicas e as teorias e 
estudos da recepção. 
 

PCI – PERFORMANCES: CORPOS, IMAGENS, LINGUAGENS E CULTURA 
A Linha de Pesquisa "Performances" trabalha, na teoria e na prática, com questões ligadas ao 
corpo e à imagem sob a ótica da transdisciplinaridade e da transculturalidade.  Entre os campos 
de pesquisa destacam-se as práticas performativas – do ritual, cerimônias e festas com suas 
interfaces midiáticas às estéticas contemporâneas - e todas as formas artísticas que envolvem a 
dimensão do acontecimento, com ênfase na arte relacional, nos projetos de arte socialmente 
engajados, nas intervenções urbanas, videoarte, fotografia, arte tecnológica, entre outros. As 
pesquisas são realizadas a partir da interação com a Filosofia, História, Teoria e Crítica da Arte, 
Antropologia e Teorias da Dança. 
 

PCT – POÉTICAS DA CENA E DO TEXTO TEATRAL 
A linha de pesquisa Poéticas da cena e do texto teatral integra pesquisadores que se interessam 
pelos estudos comparados analítico-crítico-conceituais desenvolvidos a partir dos diversos 
sentidos contidos no conceito de dramaturgia, desde seu entendimento como arte de construção 
formal e ideológica da obra até a arte de constituição da especificidade do texto cênico, tanto 
dramático quanto não dramático, abordando questões relativas a processos de transposição de 
discursos de linguagens não teatrais, como da linguagem literária, ensaística, cinematográfica, e 
outras, para o discurso teatral. 
 

PFE – PROCESSOS FORMATIVOS E EDUCACIONAIS 
A Linha de Pesquisa Processos Formativos e Educacionais integra pesquisadores que 
investigam diferentes concepções, procedimentos e metodologias relacionados ao artista cênico, 
com enfoque especial na prática laboratorial como lugar privilegiado de análise e ainda as artes 
cênicas nas suas relações com os saberes, processos e práticas da Educação em contextos 
formais e informais de ensino. 
 
 
 
 
 
 
 



PMC – PROCESSOS E MÉTODOS DA CRIAÇÃO CÊNICA 
A linha de pesquisa Processos e métodos de construção cênica integra pesquisadores que se 
interessam pelo processo de criação teatral com ênfase na prática cênica e seus 
desdobramentos teóricos, a fim de gerar conhecimentos e novas experimentações relativas ao 
campo da encenação, da atuação, de pesquisas ligadas à espacialidade, à arquitetura teatral, à 
cenografia, adereços, figuras animadas, iluminação, indumentária, tendo como suporte 
metodológico a cena teatral baseada na ideia de pluralidade sígnica. 


