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PROGRAMA
Fornecer ao aluno um conjunto de elenentos históricos e os seus criadores, nas diferentes áreas das artes do espetáculo (dança, Teatro,
Cinema, Vídeo-arte e Performance) para que os alunos possam analisar e enquadrar o objeto artístico no seu contexto estético.
Fornecer instrumentos conceptuais de reflexão e referência que permitam aos estudantes analise, no contexto das práticas cénicas contemporêneas, os fundamentos que identifiquem as diferentes linguagens e elementos de cena.

COMPETÊNCIAS
Enquadramento dos alunos nas temáticas que contextualizem as práticas artisticas contemporâneas.
Desenvolver as capacidades de análise nos alunos para a avaliação e compreensão do objeto artístico.

METODOLOGIA
Esta unidade curricular será ministrada em regime teórico com momentos teórico-práticos:
1. Exposição de temas e exercícios práticos;
2. Trabalhos práticos orientados;
3. Estudo de textos;
4. Actividades vivencias e criativas;
5. Trabalho de grupo.

AVALIAÇÃO
A avaliação é contínua e compreende os seguintes critérios:
1. Assiduidade e participação;
2. Aquisição de conhecimentos;
3. Realização e apresentação oral e escrita de trabalhos individuais e de grupo;
4. Aplicação dos conhecimentos adquiridos às necessidades concretas, nomeadamente na resolução de problemas e na gestão de recursos.
A classificação final do aluno, nesta unidade curricular, será obtida através da média ponderada da classificação atribuída a cada uma das
seguintes vertentes: Participação nas sessões – 30 %; Apresentações orais – 15 %; Trabalhos - 15 %; Desempenho nas práticas e seminários –
30 %; Assiduidade - 10 %
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