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SELEÇÃO DE DISCENTES BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS(AS) DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL INSTITUCIONAL – PETI/UESB – 

EDITAL Nº 026/2022 

 

- POR CURSO ESPECÍFICO/CAMPUS JEQUIÉ 

 

Teatro  

Tutor(a): Francisco André Sousa Lima 

Público Alvo: Discentes de Teatro 

Vagas:  

Bolsistas - 4 vagas, sendo 3 vagas para os primeiros discentes classificados, 

independentemente da forma de ingresso na Uesb (ampla concorrência, reserva de vagas 

ou cotas adicionais) e 1 vaga para discente melhor classificado, que tenha ingressado na 

Uesb por meio das modalidades de concorrência, “reserva de vagas” ou “cotas 

adicionais”. 

Voluntários – 2 vagas. 

Resumo da Proposta de Grupo de Trabalho: 

O grupo específico de educação tutorial do curso de Licenciatura em Teatro foi pensando 

no intuito de propor e sistematizar uma abordagem de ensino de teatro tendo como foco 

o trabalho da/do atriz/ator/atuador/performer e seus possíveis desdobramentos artístico-

pedagógicos na educação formal e não formal. Por esse motivo, será intitulado “LUPA - 

Laboratório Universitário de Práticas de Atuação”. 

Além de um acrônimo, o termo faz uma alusão metafórica à curiosidade, ao senso 

investigativo e de observação – do mundo e de si próprio – tão necessários ao exercício 

do trabalho de interpretação teatral. Como as lentes que refratam a luz e criam imagens 

virtuais ampliadas, o espaço sagrado do corpo das/dos intérpretes é instrumento a partir 
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do qual se pode decompor, refletir, criar, construir saberes e interferir no mundo e nas 

relações humanas. 

O grupo de estudos irá operar em dois núcleos, contemplando comunidade interna e 

externa à UESB. O primeiro é o núcleo de pesquisa, composto eminentemente pelo 

docente tutor, estudantes bolsistas e eventuais professores colaboradores. Já o segundo é 

o núcleo artístico, composto por membros da comunidade interna da UESB, artistas da 

comunidade externa selecionados via chamada pública e os discentes bolsistas, 

funcionará com características de um coletivo de teatro. Esses núcleos operam em 

distintas frentes que coadunam pesquisa artística, pesquisa acadêmica, experimentação 

de processos criativos e intervenções pedagógicas visando a educação estética. 

Os estudantes bolsistas e voluntários selecionados participarão: de etapas imersivas de 

criação artística; das sistematizações da pesquisa que será desenvolvida; de eventos 

acadêmicos; e de ações pedagógicas desenvolvidas em caráter de mediação, estética e 

iniciação teatral. Para esses discentes, o PETI Teatro, portanto, proporcionará um espaço 

de investigação orientada, em caráter de pesquisa-ação, sobre os aspectos artísticos e 

pedagógicos relacionados aos processos criativos em teatro.  

 

 

 

 

 


