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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA
ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR
Marcelo Gianini
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFAL

1. Evolução da Cenografia: poéticas e técnicas na elaboração de cenários

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Capacidade de organização e exposição do tema em uma perspectiva didática.
Dois (2,0) pontos.

Conceituação de Cenografia.
Diferenciação das perspectivas poéticas e técnicas.
Relações entre cenografia e espaços cênicos e teatrais diversos.
Problematização do sentido de evolução para matrizes teatrais não-euro-ocidentais.
Evolução da cenografia no teatro de matriz euro-ocidental, em especial a partir do
surgimento da chamada Encenação Contemporânea (finais do século XIX).
Apresentação da diversidade de materialidades na cenografia contemporânea.
Perspectivas da cenografia na articulação entre os projetos poéticos dos/das diversos(as)
criadores(as) envolvidos(as) na construção da cena.
Seis (6,0) pontos.

ASSINATURAS:

Marechal Deodoro – AL, 15 de maio de 2022.
Cidade

___________________________
Examinador(a)
Marcelo Gianini
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3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

A1

Capacidade de apresentar os termos técnicos e acadêmicos de forma compreensível.
Precisão e objetividade na exposição do tema.
Uso adequado da língua portuguesa (concordância verbal, ortografia, pontuação,
acentuação).
Dois (2,0) pontos.

ASSINATURAS:

Marechal Deodoro – AL, 15 de maio de 2022.
Cidade

___________________________
Examinador(a)
Marcelo Gianini

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
ICHCA
56 - Visualidades Cênicas / Poéticas da Cena

UFAL

A1

PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR
Osvaldo Antonio Anzolin
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFPB

Evolução da cenografia: poéticas e técnicas na elaboração de cenários

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
No padrão de resposta por mim definido, o candidato deverá fazer uma introdução em
que conste um entendimento razoável dos caminhos percorridos na história conhecida do
Teatro, pelo fazer artístico na elaboração do espaço e da concretude do material cênico,
assim como apontar as escolhas por onde aprofundará o pensamento no
desenvolvimento do texto. Deverá desenvolver criticamente o item escolhido entre as
inúmeras possibilidades que o tema “Evolução da cenografia: poéticas e técnicas na
elaboração de cenários” pode suscitar, desde um contexto histórico até a prática criativa,
ou alguma possibilidade objetiva de trabalho cenográfico, concluindo com sua apreciação
acerca do que descreve nas linhas anteriores, apontando as próprias deficiências e os
caminhos de possíveis investigação.

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

O candidato pode escolher seguir aspectos diferentes do tema sorteado, mas não deve
deixar de mostrar seu conhecimento acerca da evolução que podemos observar entre
cenografias de distintos períodos históricos, e sobre o pensamento de artistas e teóricos,
tais como Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, entre outros que abriram caminho para a
moderna cenografia, assim como exemplos contemporâneos, citados por autores como
Pamela Howard, José Sanchez, Juan Villegas, além dos mais conhecidos no Brasil, como
Anna Mantovani, Gianni Ratto, Cyro Del Nero e J.C. Serroni.

3. Linguagem (uso
adequado da
terminologia técnica,
clareza, objetividade)

Quanto à linguagem, tanto o cenógrafo como o professor dessa área, precisam dominar
os termos técnicos, sem exageros de jargões, para poder se comunicar com estudantes e
principalmente artistas que trabalham em conjunto. Portanto, o candidato deve ser claro
e capaz de comunicar objetivamente seus pensamentos visuais em forma escrita
adequada, sem termos “rebuscados”, mas também sem deixar de usar uma linguagem
culta. O importante é que o texto seja compreensível, sem deixar dúvidas acerca da
intenção do candidato.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, ____
16 de ______________
maio
_________________________________
de 2022.
Cidade
___________________________
Examinador(a)
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA

ORIENTAÇÕES:
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação
para obtenção da nota mínima para aprovação.

EXAMINADOR
Prof. Pós-doc Ivanildo Lubarino Piccoli dos Santos
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
Ufal

1. Evolução da Cenografia: Poéticas e Técnicas na Elaboração de Cenários;

1. Apresentação
(introdução,
desenvolvimento,
conclusão)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Espera-se que o/a candidato/a apresente na introdução de forma genérica o tema proposto
no ponto sorteado-espera que a escrita no desenvolvimento seja elaborada com referências
conceituais dos principais autores e autoras do tema em bibliografia nacional e internacional,
de preferência pela bibliografia mais citada em universidades e artigos científicos recentes. E
que sua conclusão seja sintética e precisa.
- espera-se que o/a candidato/a organize seu discurso escrito em uma forma clara e objetiva
de forma metodológica como se fosse apresentado para um/a aluno/a de graduação e se
referencie a sua pedagogia na escrita.
Dois pontos (2,0)

2. Conteúdo
(conhecimento da
matéria e
fundamentação
teórica)

- espera-se que o/a candidato/a saiba traçar um panorama histórico dos principais momentos
da evolução do que se convencionou chamar cenografia cênica e suas quebras de paradigmas.
- espera-se que o/a candidato/a utilize as bibliografias nacionais e internacionais mais
utilizadas e respeitadas pelos pesquisadores, além de ser as mais atualizadas em termos de
conceitos atualizados
-espera-se que o/a candidato/a tenha clara a diferenciação entre poética e estética em suas
colocações e registros de experiencias.
- espera-se que o/a candidato/a trace sua experiência na área para exemplificar os conceitos e
práticas de elaboração de cenários/cenografia exigidos no tema sorteado
- espera-se que o/a candidato/a valorize a contextualizar os conceitos e que não fique apoiado
apenas em nomes estrangeiros e no eixo sul-sudeste, mostrando a preocupação da
decolonização e da valorização de autoras e fazedores mais ecléticos e significantes no Brasil
atual.
Seis pontos (6,0)
3. Linguagem (uso - espera que o/a candidato/a tenha clareza e use o portugues brasileiro de forma correta e
adequado da
clara.
terminologia
- espera-se que o/a candidato/a utilize de forma correta os termos técnicos de forma
técnica, clareza,
contextualizada.
objetividade)
Dois pontos (2,0)

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 15 de maio de 2022.
Cidade

_
Examinador(a)

