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No dia 1° de julho, o Campus Centro da UFRGS sedia a terceira edição do Fórum de

Estágios de Docência em Teatro, ação interinstitucional dos cursos de Licenciatura em

Teatro da UFSM, da UFRGS, da UFPEL e da UERGS. Com atividades na Sala Qorpo

Santo e na Faculdade de Educação (Faced), o evento conta com debates, rodas de

conversas e apresentação de espetáculo. Na semana seguinte, dia 8, haverá um encontro

virtual com os participantes para encaminhamentos dos saberes-fazeres construídos

durante o fórum.

Aberto a todos profissionais da área de educação em teatro, os interessados devem fazer

a inscrição por meio do link https://bit.ly/38Z6EDH. Evento gratuito.

Acompanhe as informações do fórum pelo Instagram @forumdeestagios

Programação

01 de julho, sexta-feira

Local: Campus Centro da UFRGS (Sala Qorpo Santo e Faced)

MANHÃ

9h - Recepção dos participantes

9h30 às 10h - Mesa de abertura

10h às 12h - "Quais teatros fazemos nas diversas escolas?" Debate com professores

convidados: Mateus Gonçalves (IFF-Campos), Mônica Bonatto (CAp-UFRGS) e

Guadalupe Casal (Pequenices, Teatro Sarcáustico).

Local: Sala Qorpo Santo

12h às 13h30 - Almoço

TARDE
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13h30 às 15h30 - Rodas de conversa entre professores de estágio, supervisores de

estágio, estudantes de estágio/egressos e professores rede.

Roda 1. Ensino de teatro, inclusão e acessibilidade: nossa aula é para todos?

Roda 2. Ensino de teatro e EJA: podemos fazer a diferença?

Roda 3. Ensino de teatro e relações de gênero: como combater a misoginia, a homofobia

e a transfobia?

Local: Faculdade de Educação (salas serão indicadas no dia)

15h30 às 16h - Intervalo

16h às 17h30 - Espetáculo "Histórias negras para Crianças de todas as Cores", com a

atriz e professora de teatro Dedy Ricardo (Cap - UFRGS), seguido de conversa sobre

"educação teatral antirracista" com a atriz e o produtor do espetáculo, professor e ator

Thiago Pirajira (PPGAC UFRGS).

Local: Sala Qorpo Santo

08 de julho, sexta-feira

Local: encontro online entre todos participantes do fórum (link será divulgado para os

inscritos no evento através de e-mail)

Horário: 9h30 às 12h

Pauta:

- relatos das rodas de conversa;

- avaliação do encontro presencial;

- debate sobre o mundo do trabalho e as questões das dificuldades de concursos, áreas

etc;

- redação de documento final com encaminhamentos.


