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EMENTA:
O curso é focado na apresentação e desenvolvimento das pesquisas individuais de forma concentrada e
imersiva, visando o delineamento da questão principal, seu entorno teórico/prático, assim como a
formulação da hipótese e argumento. Espera-se, sobretudo, que ao final da imersão o pesquisador seja
capaz de uma análise crítica de seu processo apresentando ao grupo os elementos fundamentais de sua
pesquisa, assim como um alinhamento conceitual frente as questões discutidas durante a imersão.
PROGRAMA DO CURSO:
O curso é estruturado em três etapas:
Março / UFRJ: Quarta-feira: 13:00 – 16:00
1) Aula inicial para breve apresentação individual dos participantes e mentores da disciplina, assim
como introdução da metodologia a ser aplicada, dinâmica e cronograma.
Abril / Fazenda Sagrada Família (ATENÇÃO ao local fora do Campus da UFRJ):
2) Imersão Artística de 1 semana para as seguintes atividades: a) Atualização de pesquisa práticoteórica através de apresentações coletivas ao grupo para discussão e perguntas; b) Resumo crítico
mediado em pares; c) Discussões individuais com os mentores para delineamento da questão
principal, investigação metodológica e proposição artística. d) Resposta de alinhamento da
pesquisa com base na crítica recebida pelo grupo, assim como apresentação de proposta de trabalho
a ser desenvolvido para o seminário aberto.
Maio ou Junho / local a ser definido:
3) Seminário Aberto – Manhã, tarde de seminário aberto ao público com apresentação das propostas
artísticas no decorrer do dia.
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