
Artes Cênicas 

Os horários serão divulgados na página eletrônica da Comvest 
www.comvest.unicamp.br, a partir do dia 10/01/2020. 

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, a partir do dia 27/11/2019. 

 

Prova de Aula 

Os candidatos farão três aulas práticas, ministradas por três duplas de professores. 

 

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); 

http://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2018/11/bibliografia_C%C3%AAnicas-Habilidades-2019.pdf


• 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 11/12/2019. O questionário 
deverá ser respondido, obrigatoriamente, até o dia 03/01/2020. 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 3×4. 

  

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, será desclassificado da primeira opção. 

Aqueles que não comparecerem em qualquer uma das provas de Habilidades 
Específicas para o curso de Artes Cênicas (Prova Teórica, Prova de Sala de Aula ou 
Prova de Palco) ficam eliminados na primeira opção mas continuarão concorrendo em 
segunda opção, caso ela exista. 

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 27/11/2019) 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. 

 

 

 

 



 

 

                           LISTA DE PEÇAS PARA A PROVA DE PALCO 

1) Anton Tchekhov – As três irmãs, Os malefícios do tabaco.  

2) Arístides Vargas – Flores arrancadas à neve.  

3) August Strindberg –  A mais forte, A Sonata dos Espectros. 

4) Bernard-Marie Koltès – Roberto Zuco 

5) Bertold Brecht – O Sr. Puntilla e seu criado Matti, A Exceção e a Regra. 

6) Emilio Carballido –Orinoco.  

7) Eugene Ionesco – O rinoceronte. 

8) Federico Garcia Lorca – D. Rosita, a solteira, Bodas de Sangue. 

9) Grace Passô –  Congresso Internacional do Medo, Amores Surdos. 

10) Henrik Ibsen – A Dama do Mar, O Inimigo do Povo. 

11)  Jorge de Andrade – A Moratória. 

12)  José de Alencar – A Mãe.  

13)  Kiko Marques – Cais, ou a Indiferença das Embarcações. 

14)  Luigi Pirandello – Assim é se lhe parece,  

15)  Molière – Tartufo. 

16)  Nelson Rodrigues – O Beijo no Asfalto, Boca de Ouro. 

17)  Newton Moreno – Agreste. 

18)  Oduvaldo Vianna Filho – Rasga Coração, Nossa Vida em Família.  

19)  Oswald de Andrade – O Homem e o Cavalo. 

20)  Samuel Beckett – Dias Felizes, Fim de Jogo. 

21)  William Shakespeare – A Tempestade. 

 


