
 

ESTRUTURA/ CARGA HORÁRIA CURSO DE TEATRO 

 

MÓDULO 01 (INTERPRETAÇÃO/IMPROVISO (INICIANTES) 

Módulo Iniciantes: 48 horas aula (semestre) 

Seminário*: Os alunos apresentam atividades com duração de 60” 

Horas complementares com Ensaio extra: (4 ensaios com 4 horas cada) – 16 horas 

Horas de Apresentação: (Processo de Montagem e Apresentação) 4 horas 

*A preparação para o Seminário acontece em horário de aula regular. O Seminário acontece entre as 13h e 19h. Caso 

o discente participe de todos as atividades a Carga horária adicional de 6 horas será incluída no seu curriculum.  

CARGA HORÁRIA: 75 Horas 

 

MÓDULO 02 (REALISMO), MÓDULO 03 (TRAGÉDIA), MÓDULO 04 (COMÉDIA), 

MÓDULO 05 (VANGUARDA), MÓDULO 06 (CONTEMPORÂNEO) 

Cada Módulo Avançado: 72 horas aula (semestre) 

Seminário*: Os alunos apresentam atividades com duração de 60” 

Horas complementares com Ensaio extra: (4 ensaios com 4 horas cada) – 16 horas 

Horas de Apresentação: (Processo de Montagem e Apresentação) 4 horas 

*A preparação para o Seminário acontece em horário de aula regular. O Seminário acontece entre as 13h e 19h. Caso 

o discente participe de todos as atividades a Carga horária adicional de 6 horas será incluída no seu curriculum.  

CARGA HOR. TOTAL (por módulo): 99 Horas  
CARGA HOR. TOTAL (05 módulos): 495 Horas 

 
MÓDULO 07 – FORMATURA/ PESQUISA 

Módulo Avançados: 144 horas aula (12 meses) 

DPC*: Os alunos apresentam a Defesa de Proposta Cênica com duração entre 10” e 15” 

Horas complementares com Ensaio extra: (10 ensaios com 4 horas cada) – 40 horas 

Horas de Apresentação: (Processo de Montagem e Apresentação) 24 horas 

CARGA HORÁRIA: 208 Horas 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 778 horas 

 

Atividades Complementares: Os discentes têm a oportunidade de aumentar a carga (podendo 
chagar a 150/h por semestre) com atividades complementares (supervisionadas) ligadas a 
produção dos Espetáculos encenados pelas turmas. 



 

SATED/ DRT 

 

Informações sobre os documentos e condições necessárias 

para obter o atestado de capacitação profissional: 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DA ESCOLA PARA ENCAMINHAMENTO: 

 

✓ Ter cursado três semestres e participado das Apresentações Artísticas  

 

✓ Cumprir 75% da Carga Horária (curricular) 

 

✓ Ter a média 7,00 para graduação semestral   

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO SATED PARA ENCAMINHAMENTO: 

 

✓ Curriculum com todos os dados pessoais (nome completo, nome artístico, 
filiação, rg, cpf, escolaridade, cursos na área - carga mínimo de 200 horas) 
e experiências profissionais  

 

✓ Comprovantes através de recortes de jornais, contratos, programas, 
recibos, certificados, declarações, etc. todos contendo nome do 
proponente e data). 

 

✓ Xerox de RG, CPF, CTPS (frente e verso). 

 

✓ Período de deferimento: 72 horas 

 

✓ Pagar as Taxas solicitadas pelo órgão (R$ 270,00) 

 

 

Levar todo material ao SATED: AV. Sete de Setembro, 89-Ladeira de São 
Bento- Edf. Oxumaré- sala 211 Fone (71) 3322-2098 


