
 

 
 
 

 

EDITAL 08/2017 - PROGRAMA DE MONITORIA 1º SEMESTRE/2018 
 

A Cena Hum oferece a oportunidade a todos os alunos do Curso Técnico em Teatro, devidamente 
matriculados, para acompanharem os instrutores de Interpretação, nos cursos livres de Iniciação e Expressão 
Teatral, dentro do Programa de Monitoria.  
  

Atrativos:  

Os alunos participantes vivenciarão a prática educativa quanto às aulas de interpretação e a docência, 

desde como fazer um planejamento de aula, até a escolha de estratégias de ensino, de acordo com a proposta 

de cada curso. O acompanhamento semestral será realizado pelo professor responsável da turma em que 

realizará a monitoria e acontecerá por meio do esclarecimento de dúvidas, elaboração de aulas e orientações 

bibliográficas, facilitando a prática em sala. 

 

Atividades: 

- Acompanhamento da turma escolhida em todos os dias de aula; 

- Acompanhamento dos ensaios da turma, pré-estreia e dias das apresentações; 

- Acompanhar a reunião de pais, realizada no final do semestre; 

- As atividades devem ser específicas para cada turma: 

• Nas turmas de Iniciação I, o objetivo é o de sensibilizar artisticamente e vivenciar a atividade 

teatral, através do incentivo à criatividade e à imaginação. O monitor poderá trabalhar a 

ludicidade, sensibilidade e criatividade em aquecimentos ou jogos teatrais; 

• Nas turmas de Iniciação II, o objetivo é estimular os primeiros passos da técnica teatral, por 

meio de atividades lúdicas e jogos dramáticos, incentivando a arte de interpretar, com 

conhecimento dos elementos do ambiente cênico. O monitor poderá trabalhar o lúdico, em 

aquecimentos e jogos dramáticos; 

• Nas turmas de Expressão I, o objetivo é estimular a expressão verbal de ideias e pensamentos, 

preparando o aluno para uma atividade teatral consciente e responsável e aprimorando a 

leitura e interpretação de textos. O monitor poderá realizar aquecimentos vocais e colaborar 

com a análise do texto; 

• Nas turmas de Expressão II, o objetivo é aprimorar o conhecimento teatral, estimulando a 

expressão e desenvolvimento de ideias frente à vida, possibilitando a ampliação do fazer 

cênico e a expressividade corporal. O monitor poderá aplicar aquecimentos e exercícios 

corporais e jogos de improviso. 

 

Benefícios:  

Ao final do período da monitoria, além da experiência da docência complementar à sua formação, o aluno terá 

direito a declaração, constando carga horária e avaliação de seu tutor. 

 



 

 
 
 

 

INSCRIÇÕES: 
 Os candidatos que tiverem interesse deverão solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail 
simone.hidalgo@cenahum.com.br e encaminhar preenchida no período de 20 de fevereiro a 07 de março de 
2018.  

O início do Programa ocorrerá no dia 09 de março de 2018. 
 
 
HORÁRIOS ABERTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA:  

Os candidatos tem a opção de escolher entre os horários: 

• Sexta-feira nos turnos da manhã (09h00-12h00) ou tarde (14h00-17h00) 

• Sábados nos turnos da manhã (09h00-12h00) ou tarde (14h00-17h00). 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Este Programa é regido por normativa, onde constarão informações no que diz respeito aos direitos e deveres 
do monitor. 
 
Mais informações pelo e-mail simone.hidalgo@cenahum.com.br 
 
 
 

Att. 
Coordenação Acadêmica 

 e Coordenação do Departamento de Teatro 
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