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Planejamento estratégico do curso de Tecnologia em Produção Cênica 

 

O curso de TPC está completando três anos de existência e vislumbra em 
curtíssimo, curto, médio e longo prazo várias ações necessárias para o 
aprimoramento do curso, visto que todo o colegiado preza pela excelência na 
formação de seus alunos. Vários aspectos já contemplados no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) precisam de ações para a sua efetiva 
implantação: 

Curtíssimo prazo: 

1- A questão mais urgente a ser resolvida no curso de TPC é a transferência 
definitiva do curso para o campus Riad Salamuni, onde o curso deverá ficar 
lotado em definitivo, compartilhando o espaço físico que a Universidade 
Federal do Paraná destina para o Setor de Educação Profissional e 
Tecnológica. A expectativa é que, com esta transferência, o curso passe a 
contar com a possibilidade de crescimento de sua área física, possibilitando a 
implantação dos itens constantes neste Plano Estratégico. 

 1a- Para a transferência completa do curso, há a necessidade de que 
seja ofertado no SEPT pelo menos a estrutura mínima com a qual o curso 
conta hoje, no prédio histórico da praça Santos Andrade, a saber: quatro salas 
de aula e duas salas de ensaio. Vale ressaltar que uma das salas de aula 
utilizada pelo curso hoje na Santos Andrade está sendo utilizada para uma 
Laboratório piloto de Maquiagem, Indumentária e Cenografia. As salas de 
ensaio deverão ser amplas, sendo uma sala negra e outra uma sala branca, 
ambas com chão de EVA e linóleo. 

2 – Implantação de laboratórios que contemplem as especificidades do 
curso: 

2a-Implantação de Laboratório de Sonoplastia: Um dos enfoques que 
merece destaque na atuação do produtor cênico, presente na matriz curricular 
do curso de TPC é o estudo teórico e prático de questões ligadas ao som. Tal 
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se faz importante pela força expressiva que o som consegue produzir ao ser 
utilizado nos processos de criação destinados ao universo cênico. Desta forma, 
prezando uma boa formação de nossos graduandos, há a necessidade de 
existência de um laboratório destinado ao estudo prático das técnicas e 
equipamentos que podem ser utilizados por um produtor cênico. Diante disso, 
há a necessidade de implementação do Laboratório de Sonoplastia que tenha 
capacidade para atender a todas as turmas, auxiliando nas produções cênicas 
desenvolvidas pelos alunos no decorrer do curso, ao mesmo tempo em que 
lhes forneça uma formação adequada à atividade que escolheram.  

2b-Implantação de Laboratório de Iluminação: da mesma forma que 
descrito acima para o Laboratório de Sonoplastia, a iluminação deverá contar 
com um laboratório próprio, capaz de desenvolver no aluno a vivência 
necessária para a sua formação enquanto produtor cênico. Desta forma, 
prezando a boa formação de nossos graduandos, há a necessidade de 
existência de um laboratório destinado ao estudo prático das técnicas e 
equipamentos de iluminação que podem ser utilizados na vida prática de um 
produtor cênico. Diante disso, há a necessidade de implementação do 
Laboratório de Iluminação que tenha capacidade para atender a todas as 
turmas, auxiliando nas produções cênicas desenvolvidas pelos alunos no 
decorrer do curso, ao mesmo tempo em que lhes forneça uma formação 
adequada à atividade que escolheram. 

2c- Implantação de Laboratório de Indumentária: O aprendizado dos 
alunos no curso de Produção Cênica se faz de forma ampla e completa. Para 
tanto, há a necessidade da implantação de laboratórios específicos nos quais 
os alunos terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades e 
conhecimentos através do contato e experiência com diversas linguagens do 
fazer teatral, que é, por natureza, interdisciplinar.  

Para o laboratório de indumentária, necessitamos: 

- MESAS GRANDES QUE POSSIBILITEM CORTAR, PINTAR, MONTAR 
PROTÓTIPOS (PELO MENOS 4 MESAS PARA 12 PESSOAS EM 
CADA MESA);  

- BANCADAS COM TANQUES EM AÇO INOX (PELO MENOS 5 
TANQUES); 

- PRATELEIRAS PARA GUARDAR MATERIAIS: BALDES, 
FERRAMENTAS, TECIDOS, AVIAMENTOS, ETC.  

- 5 TOMADAS EM CADA PAREDE (PELO MENOS).  

- SALA COM VENTILAÇÃO;  

- ÁREA PARA MÁQUINAS DE COSTURA;  
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- ÁREA PARA ACERVO DE FIGURINOS; 

-  PROJETOR FIXO NO TETO, TELA DE PROJEÇÃO, CPU E QUADRO 
– CASO ESTA OFICINA NÃO CONTENHA ESTES ITENS EM 
NEGRITO HAVERÁ A NECESSIDADE DE SALA DE AULA PADRÃO, 
PODENDO SER DE USO COMPARTILHADO). 

2d- Implantação de Laboratório de Cenografia: O aprendizado dos 
alunos no curso de Produção Cênica se faz de forma ampla. Para tanto, há a 
necessidade da implantação de um laboratório específico no qual os alunos 
serão capazes de desenvolver suas habilidades e conhecimentos através do 
contato e experiência com diversas linguagens do fazer teatral, que é, por 
natureza, interdisciplinar.  

Para o laboratório de cenografia, necessitamos: 

- MESAS GRANDES QUE POSSIBILITEM CORTAR, PINTAR, MONTAR 
PROTÓTIPOS (PELO MENOS 4 MESAS PARA 12 PESSOAS EM 
CADA MESA);  

- BANCADAS COM TANQUES EM AÇO INOX (PELO MENOS 5 
TANQUES); 

- PRATELEIRAS PARA GUARDAR MATERIAIS: BALDES DE TINTA, 
FERRAMENTAS, TECIDOS, SPRAYS, ETC.  

- 5 TOMADAS EM CADA PAREDE (PELO MENOS).  

- SALA COM VENTILAÇÃO;  

- ÁRMÁRIO PARA GUARDAR AS MAQUETES; 

- ÁREA LIVRE POSSIBILITANDO A MONTAGEM DE CENÁRIO, 
INSTALAÇÃO. 

-  PROJETOR FIXO NO TETO, TELA DE PROJEÇÃO, CPU E QUADRO 
– CASO ESTA OFICINA NÃO CONTENHA ESTES ITENS EM 
NEGRITO HAVERÁ A NECESSIDADE DE SALA DE AULA PADRÃO, 
PODENDO SER DE USO COMPARTILHADO). 

2e- Implantação de Laboratório de Maquiagem: O aprendizado dos 
alunos no curso de Produção Cênica se faz de forma ampla. Para tanto, há a 
necessidade da implantação de um laboratório específico no qual os alunos 
serão capazes de desenvolver suas habilidades e conhecimentos através do 
contato e experiência com diversas linguagens do fazer teatral, que é, por 
natureza, interdisciplinar. 

- BANCADAS TIPO CAMARIM PARA CERCA DE 50 PESSOAS; 
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- ARMÁRIOS PARA GUARDAR A MAQUIAGEM DOS ALUNOS E DO 
CURSO; 

-  PROJETOR FIXO NO TETO, TELA DE PROJEÇÃO, CPU E QUADRO 
– CASO ESTA OFICINA NÃO CONTENHA ESTES ITENS EM 
NEGRITO HAVERÁ A NECESSIDADE DE SALA DE AULA PADRÃO, 
PODENDO SER DE USO COMPARTILHADO). 

 

2f- Implantação de laboratórios de Linguagens Cênicas: A 
experimentação da prática da montagem e a realização de exercícios cênicos 
são vistas como uma necessidade pelo colegiado do curso, para que, ao 
formarmos produtores cênicos, não estejamos formando burocratas da cultura. 
Desta forma, a vivência de experiências de atuação e montagem, assim 
acreditamos, humanizam o produtor. O Laboratório de Linguagens Cênicas 
deverá ser composto por três salas: uma sala negra e uma sala branca, ambas 
destinada a ensaios e exercícios de atuação, assim como para as aulas de 
corpo e movimento; e uma sala com um pequeno palco. 

Curto Prazo 

1- Divisão das turmas e não repetição de professores de teoria ao mesmo 
tempo para a mesma turma:  

 As turmas atuais (com a entrada de 45 alunos em média por ano) 
tornam as atividades práticas e de estudo tecnológico pouco produtivas. 
Diante dessa realidade vislumbra-se, num futuro próximo, a divisão das 
turmas, principalmente nas disciplinas que demandam uso de 
laboratórios e possuam carga horária prática elevada. Com turmas 
menores o docente tem condições de dar atendimento mais 
individualizado e o discente de produzir mais e melhor. É fundamental 
sempre ter em vista que os laboratórios para o curso não estão sendo 
pensados para acomodar todos os alunos ao mesmo tempo, sendo 
necessária a divisão das turmas, sob pena de, se tal não ocorrer, muitos 
alunos não conseguirem desenvolver as técnicas e práticas eu poderiam 
ser difundidas pro todos se a dinâmica do curso realizar essas aulas em 
turmas menores. Prevê-se, nesta divisão que as turmas comportem de 
15 a 20 alunos no máximo. Para que esta divisão possa ser 
implementada de forma efetiva haverá a necessidade de contratação de 
novos docentes, assim como de ampliação das salas de laboratórios. 
Além disso, a contratação de mais docentes DE para a prática ampliaria 
a possibilidade de ofertas de optativas por parte do colegiado do curso, 
contribuindo para uma formação mais diversificada de seus alunos. 
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 Mesmo não havendo grande necessidade de divisão das turmas nas 
disciplinas teóricas, há a necessidade de ampliação das abordagens 
dadas pelos docentes. Devido a esta questão, faz-se necessário a 
ampliação do número de docentes para ministrar disciplinas teóricas, 
evitando a repetição de professores para a mesma turma, contribuindo, 
assim, com a possibilidade de um maior desenvolvimento crítico dos 
alunos por terem contato com mais enfoques e pontos de vista teóricos. 
Além disso, a contratação de mais docentes DE para a teoria ampliaria a 
possibilidade de ofertas de optativas por parte do colegiado do curso, 
contribuindo para uma formação mais diversificada de seus alunos. 

 1a- Para a divisão ser realmente eficiente e para que possamos deixar 
de ter o mesmo professor de teoria ministrando mais de uma disciplina para a 
mesma turma, haverá necessidade de ampliar o corpo docente do curso. Para 
tanto, o curso prevê que, mantidas as condições atuais, será necessário o 
ingresso de, pelo menos, mais seis professores DE. 

2- Espaço adequado para atendimento de alunos: Todos os professores de 
TPC reservam horários específicos para atendimento aos alunos do curso. 
Para tanto, faz-se necessário termos espaços específicos para que esse 
atendimento ocorra de maneira eficaz, tornando viável o processo ensino-
aprendizagem. Além dos atendimentos referentes às disciplinas regulares há 
que se ressaltar que no 5º período os alunos elaboram o Projeto de Montagem, 
necessitando de orientação constante, tanto de forma individual como em 
grupos. Da mesma forma, no 6º período, os alunos deverão executar o projeto 
por eles elaborado no semestre anterior, sendo necessário um 
acompanhamento constante por parte dos professores orientadores. 

Para que este projeto de montagem possa contar com orientação adequada 
por parte dos docentes do curso, como já foi apontado no item 1 apresentado 
anteriormente, há a necessidade de contratação de pelo menos mais um 
professor DE, que deverá se dedicar prioritariamente à disciplina de Execução 
de Projeto de Montagem.  

Possuir espaço adequado para atendimento de alunos é também fundamental 
para que se possa ampliar o atendimento extra-classe, como será apresentado 
no item 8, desta mesma seção (Curto Prazo). 

3- Implementação de um teatro modelo: O curso necessita de um espaço 
específico para que os seus alunos possam colocar em prática os seus 
projetos de montagem. Para tanto, a existência de um teatro modelo, no qual 
os alunos teriam amplo acesso, permitiria que a Execução de seus Projetos de 
Montagem, disciplina final equivalente a um Trabalho de Conclusão de Curso 
pudesse se realizado de forma condizente com a qualidade que se espera de 
alunos formados nesta instituição de ensino. Com este teatro, os alunos 
poderiam preparar suas montagens de forma constante no decorrer de todo o 
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último semestre letivo de seu curso, não ficando sujeitos às disponibilidades de 
datas dos demais teatros existentes na UFPR. 

Para que este teatro seja bem gerenciado e administrado, haverá a 
necessidade da contratação de mais um técnico administrativo, que deverá se 
dedicar exclusivamente a atender as demandas provenientes da administração 
deste teatro. 

4- Reformulação do PPC do curso: O curso deverá, em um prazo de um ou 
dois anos fazer a avaliação da eficácia de seu atual Projeto Pedagógico. Os 
resultados dessa avaliação deverão gerar, possivelmente, propostas de 
reformulação de disciplinas e de enfoques atualmente aplicados pelo curso. 

5- Qualificação de professores: Em um curto período o curso espera que 
vários de seus professores ingressem em programas de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado, visando uma melhoria na titulação e, consequentemente, um 
crescimento ainda maior na qualidade do curso ofertado. 

Para que tal seja possível sem prejudicar o curso, vê-se em um horizonte 
próximo a necessidade de contratação de professores substitutos para atender 
as áreas que estarão descobertas por professores efetivos que estejam 
afastados para qualificação. 

6- Ampliação das atividades extra-classes e de projetos de pesquisa e 
extensão: Os docentes, assim que for possível devido a diminuição da 
sobrecarga de horas-aula (resultado da contratação de novos docentes, como 
exposto acima nos itens 1 e 2 desta seção), deverão empregar esforços para 
ampliar as atividades extra-classe (grupos de estudo, grupos de pesquisa, 
projetos de extensão, organização de eventos, orientações e oficinas, entre 
outras questões possíveis). 

Médio Prazo 

1- Gabinete para professores: Os professores DE necessitam de espaço 
adequado para preparação de aulas, realizar pesquisas, iniciação científica e 
atendimento aos alunos. Tal é fornecido com a implantação de gabinetes 
individualizados, nos quais os docentes poderiam desenvolver suas atividades 
de permanência. 

2- Implantação de uma Empresa Júnior de produção Cênica: A união entre 
teoria e prática se faz necessário ao longo de toda formação. Um espaço 
privilegiado dessa práxis ocorre em Empresas Júnior, quando o aluno se vê 
diante de realidades que encontrará depois de formado. 

Para concretizar a Empresa Júnior de Produção Cênica o curso necessita de 
uma ampliação do teatro que será destinado ao curso, cercando-o de anexos 
administrativos munidos com equipamentos necessários para a transformação 
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de um teatro modelo em um teatro capaz de suportar produções de caráter 
pelo menos semi-profissional. A empresa terá como objetivo, além de ampliar a 
prática dos alunos do curso na área de gestão teatral e produção cênica, a 
possibilidade de oferecer seus serviços tanto para a comunidade interna da 
UFPR (com a participação em eventos, congressos e demais realizações que a 
UFPR venha a promover que possam ter abertura para a linguagem cênica) 
como para a externa (através de um programa de gestão de grupos teatrais e 
da realização de oficinas).  

Vale salientar que a existência de uma Empresa Júnior de Produção Cênica 
será um ganho muito significativo para a região da cidade em que o SEPT se 
encontra, pois levará a possibilidade de um incremento na atividade artística e 
cultural, tão escassa nesta região da cidade. 

3- Implantação de programas de pós-graduação Latu Sensu (Produção 
Cênica e Produção Cultural): Devido a existência de uma demanda 
considerável pelo curso, inclusive de candidatos a se tornarem alunos do curso 
que já possuem uma graduação concluída, faz o colegiado do curso olhar com 
muito interesse em ampliar os níveis de estudo, direcionando-se para os 
estudos de pró-graduação. Tais cursos poderão focar desde cursos que 
venham a aprofundar conhecimentos teóricos relativos ao universo do 
pensamento cênico e cultural, como abordagens voltadas para a ampliação de 
linguagens cênicas específicas na prática do palco, quanto a questões relativas 
a administração e gestão, tanto de projetos quanto de carreira no universo 
cênico e cultural. 

Vale ressaltar que a constituição de programas de pós-graduação não 
necessariamente precisa ficar restrita ao colegiado do curso, podendo absorver 
um imenso potencial acadêmico que está presente no SEPT, com cursos que 
podem oferecer muito para a efetiva existência de posturas interdisciplinares e 
complementares aos cursos que serão abertos. 

4- Implantação de um Núcleo de Preservação da Memória Cênica da 
Cidade de Curitiba: Tendo em vista a necessidade de preservação da 
memória em todos os campos da vida social, o curso de Produção Cênica vê 
como sendo de fundamental importância a criação em uma instituição do porte 
da UFPR de um projeto que viabilize a criação de um núcleo de preservação 
da memória cênica da cidade de Curitiba – podendo ser expandido para todo o 
Paraná, através de estabelecimento de parceria com as demais instituições 
superiores do estado, sejam elas federais, estaduais ou particulares, assim 
como órgãos de fomento. O Núcleo deverá ser um local de fomento à pesquisa 
e à reflexão crítica dos alunos de graduação e pós-graduação. 

O núcleo deverá contar com estrutura própria, destinada a catalogar e arquivar 
o resultado de suas pesquisas, podendo contribuir, inclusive, com a estrutura 
de museus da UFPR. Para tanto, será necessário, além de instalações 
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próprias, que receba pessoal técnico que se dedique a seu bom 
funcionamento.  

Ao mesmo tempo que prestará um serviço incalculável à preservação da 
memória cultural e cênica da cidade de Curitiba, o estabelecimento deste 
Núcleo deverá gerar material para futuras pesquisas, gerando um rico acervo 
que poderá ser utilizado como fonte para o próprio programa de pós-graduação 
stricto sensu em Produção Cênica que dera ser criado na UFPR. 

Longo prazo 

1 - Implantação de um programa de Pós-Graduação Strito Sensu em 
Produção Cênica: A caminhada iniciada com a graduação, a implementação 
de grupos de estudo e pesquisa, a abertura de cursos de pós-graduação Latu 
Sensu, a constituição de massa crítica com a criação de um núcleo de 
preservação da memória, entre tantas outras atividades produzidas pelo curso 
de Produção Cênica deve atingir seu ápice na consolidação de um programa 
de pós-graduação Stricto Senso, criando o Mestrado em Produção Cênica e, 
posteriormente, o Doutorado em Produção Cênica.  

2- Construção de um teatro de porte médio: com a efetiva implantação e o 
crescimento da Empresa Júnior, haverá necessidade de ampliar o espaço do 
teatro, crescendo o número de salas de espetáculo e diversificando os modelos 
das mesmas, para viabilizar projetos de maior porte e de múltiplos enfoques. 

Ao redor deste teatro deverá ser alocado todo um complexo destinado a 
pesquisa e ensino, contando com uma maior diversificação de estruturas de 
laboratórios de som e imagem, assim como das demais questões ligadas à 
tecnologia cênica, como indumentária e maquiagem, e, inclusive, contando 
com maquetaria e marcenaria. 


