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Resumo da Proposta:
O presente projeto, Conversas de Estágio, prevê diversas ações no campo de formação inicial dos estudantes das
Licenciaturas em Artes Visuais, Dança e Teatro, e continuada dos supervisores das instituições parceiras e conveniadas.
Serão realizados encontros quinzenais de planejamento e organização das três principais ações do projeto: encontros
com os supervisores de estágio das instituições conveniadas, parceiras e os estudantes envolvidos; a alimentação
contínua do banco de dados de campos de estágio comum às áreas desenvolvido na primeira edição do PIBEX (2013);
realização de um seminário final como culminância do processo e publicação do III e-book Conversas de Estágio com
artigos escritos pelos estudantes junto com seus orientadores e supervisores de estágio da Educação Básica. Em 2017 o
projeto contemplará sua IV edição, demonstrando que o fortalecimento da Educação Básica e aprimoramento da
formação inicial dos professores é um campo em expansão no Departamento de Teoria da Arte e Expressão Artística.

Objetivo Principal
O objetivo principal do Conversas de Estágio é viabilizar as ações do Programa de Estágio do Departamento de Teoria da
Arte e Expressão Artística que pretende atender à integração dos estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios
das Licenciaturas em Artes Visuais, Dança e Teatro, no tocante à formação docente dos licenciandos.

Objetivos Específicos
- Garantir a contínua alimentação do banco de dados de campos de estágio comum às áreas de Artes Visuais, Dança e
Teatro, desenvolvido no PIBEX 2013;
- Proporcionar uma formação continuada aos supervisores de estágio oriundos da Educação Básica;
- Promover a troca de experiências entre os alunos estagiários;
- Estimular o estreitamento do diálogo entre a universidade e a comunidade;
- Viabilizar a integralização de pesquisa, ensino e extensão no campo de estágio.
- Publicar o III e-book Conversas de Estágio.

