
Artes Cênicas - Vestibular 2019 
 
As provas de Habilidades Específicas serão realizadas, de 21 a 23/01/2019, no 
Departamento de Artes Cênicas (Pavilhão) do Instituto de Artes da Unicamp, exceto a 
Prova Teórica que ocorrerá nas dependências da Faculdade de Educação. 
Textos/Autores 
 
1. O Pastelão e a Torta – autor anônimo 
2. Romeu e Julieta – Shakespeare 
3. A Megera Domada – Shakespeare 
4. Farsa de Inês Pereira – Gil Vicente 
5. O Burguês Fidalgo – Molière 
6. O Doente Imaginário – Molière 
7. Woyzeck – Büchner 
8. A Mulher como Campo de Batalha – Matéi Visniec 
9. O Juiz de Paz da Roça – Martins Pena 
10. As Desgraças de uma Criança – Martins Pena 
11. Casa de Bonecas – Ibsen 
12. Senhorita Júlia – Strindberg 
13. O Pedido de Casamento – Tchecov 
14. A Gaivota – Tchecov 
15. Seis personagens à procura de um autor – Pirandello 
16. Dona Rosita, A Solteira – Lorca 
17. Longa jornada noite a dentro – O’Neill 
18. O Círculo de Giz Caucasiano – Brecht 
19. O Senhor Puntilla – Brecht 
20. O Rei da Vela – Oswald de Andrade 
21. Esperando Godot – Samuel Beckett 
22. A Cantora Careca – Eugène Ionesco 
23. A Falecida – Nelson Rodrigues 
24. O Beijo no Asfalto – Nelson Rodrigues 
25. A Pena e A Lei – Suassuna 
26. Rasto Atrás – Jorge Andrade 
27. Rasga Coração – Oduvaldo Vianna Filho 
28. Calabar – Chico Buarque 
29. O Último Carro – João das Neves 
30. Novas Diretrizes em Tempos de Paz – Bosco Brasil 
 
Os horários serão divulgados na página eletrônica da Comvest www.comvest.unicamp.br, a 
partir do dia 07/01/2019. 
 
O foco do curso de Artes Cênicas é a formação de um ator com perfil de artista pesquisador, 
isto é, um profissional que compreenda o evento teatral de um modo abrangente e se coloque 
como agente em um processo de criação; um ator que reflita sobre o conhecimento e as 
práticas já desenvolvidas na área e que busque princípios e procedimentos para a construção 
de um repertório técnico e para o desenvolvimento de um processo pessoal de criação. Assim, 
é fundamental a avaliação das Habilidades Específicas dos candidatos, sob o ponto de vista de 
seu potencial artístico, de seu interesse pela pesquisa e de sua capacidade de ação e 
interação. 
 
 
Programa 
 
Prova Teórica 
Para esta prova é necessário o estudo da bibliografia que será divulgada na página eletrônica 
da Comvest www.comvest.unicamp.br, a partir do dia 28/11/2018. 
 
Prova de Aula 
Os candidatos farão três aulas práticas, ministradas por três duplas de professores. 
 

http://www.comvest.unicamp.br/vest2014/cenicas/cenicas.html


Prova de Palco 
Apresentação de uma cena previamente preparada, à escolha do candidato, conforme a 
relação de textos abaixo. Duração da cena: de três a cinco minutos. 
 
 
Lista de Textos 
O candidato deverá escolher uma cena de uma das peças listadas abaixo para apresentar à 
Banca Examinadora. Deverá apresentar a cena decorada e providenciar alguém para lhe dar a 
réplica, no caso de diálogo. Poderá fazer uso de figurino e estarão à disposição, caso 
necessário, uma mesa, duas cadeiras e um aparelho de som. A cena deve ter de três a cinco 
minutos de duração. 
 
 
Objetivo e Concepção da Prova 
 
A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas da Unicamp tem como 
objetivos avaliar o conhecimento que o candidato tem das Artes Cênicas e verificar se ele 
revela capacidade criativa e reflexiva, necessária para o aproveitamento da formação oferecida 
pelo curso. Nesse sentido, o exame visa quatro aspectos, verificando: 
• como o candidato articula o que conhece sobre as Artes Cênicas (Prova Teórica); 
• como o candidato se relaciona com o aprendizado em si (Prova de Sala de Aula); 
• como o candidato aborda e executa uma cena teatral (Prova de Palco); 
• como o candidato relaciona seus conhecimentos culturais e artísticos com a formação 

profissional visada (perspectiva de avaliação geral). 
 
A prova de Habilidades Específicas procura, portanto, observar como cada candidato aprende, 
pensa, cria e age quanto às Artes Cênicas: como ele articula informação e contexto, criação e 
reflexão, e como, atuando, reflete estas operações. Por outro lado, a prova de Habilidades 
Específicas pode ser vista como um minicurso, no qual o candidato, além de entrar em contato 
com parte do corpo docente e com o pensamento pedagógico e artístico do curso, tem a 
possibilidade de aprender noções básicas sobre Artes Cênicas e de refletir sobre sua opção 
profissional. 
 
A prova se inicia com o candidato respondendo a um questionário na página eletrônica da 
Comvest (www.comvest.unicamp.br), a partir do dia 11/12/2018. O questionário deverá ser 
respondido, obrigatoriamente, até o dia 04/01/2019. O não cumprimento do prazo, para envio 
do questionário preenchido, impossibilita o candidato de prestar o exame de Habilidades 
Específicas. 
O candidato deverá levar no dia da prova apenas o comprovante de preenchimento fornecido 
pelo sistema e uma foto 3x4. 
 
 
Critérios de Avaliação 
 
A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas vale 48 pontos. A nota é 
composta pela soma das notas de três provas: Prova Teórica, Prova de Sala de Aula e Prova 
de Palco. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. A Prova de Sala de Aula e a Prova Teórica 
são eliminatórias: o candidato que obtiver nota menor que cinco pontos em qualquer uma 
delas, terá nota final igual a zero, sendo desclassificado da opção. 
 
Prova Teórica (eliminatória): avalia o conhecimento do candidato sobre história do teatro e 
teorias e práticas teatrais; o conteúdo básico para a prova deverá ser estudado a partir da 
bibliografia indicada (a partir do dia 28/11/2018) na página eletrônica da Comvest. 
 
Prova de Sala de Aula (eliminatória): avalia a capacidade do candidato para a prática teatral. 
Nessas aulas são observados aspectos como disponibilidade física, atenção, prontidão, 
interação, escuta e resposta criativa aos exercícios propostos. 
 
Prova de Palco: avalia o potencial e a qualidade da atuação do candidato na cena escolhida. 



Aspectos observados: a compreensão do texto e a expressividade vocal e corporal no 
desempenho da cena. 
 
Nos dias da prova os candidatos deverão levar lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou 
preta. 
 
Os candidatos precisam responder a um questionário disponível em www.comvest.unicamp.br, 
entre 11/12/2018 e 04/01/2019. 
 


