
 

 

OFICINA DE CENOGRAFIA 

Ministrante: Neno Brazil  

Data: 21/08/2018 a 02/10/2018 

Horários: Terças-feiras, das 19:00 às 22:00 

Carga Horária: 21 horas 

Taxa de Inscrição: R$ 300,00 

Número de alunos: 15 alunos por turma  – mínimo 10. 

Requisitos: Somente candidatos com idade igual ou superior a 18 anos. 

 

Obs.: Não há mensalidade.  

O interessado poderá se inscrever em mais de uma Oficina; 

- As inscrições são válidas para o período de 13/08/2018 a 30/11/2018. 

O pagamento da Taxa de Inscrição, no valor de R$ 300,00, deve ser efetuado na 

Rede Bancária através do Boleto Bancário, emitido no ato da inscrição, até a data do 

vencimento e a confirmação do pagamento da inscrição deve ser apresentada à 

Coordenação do Projeto Cursos e Oficinas Livres de Arte – DAC até o início das 

aulas, para efetivar a inscrição. 

 
Procedimentos para matrícula: 

Preencher a Ficha de Inscrição e entregar nas datas e horários definidos para 

matrícula na Coordenação do Projeto Cursos e Oficinas Livres de Arte do DAC, 

quando será emitido Boleto Bancário para o pagamento da taxa de inscrição. Após o 

pagamento apresentar o comprovante na coordenação para efetivar a inscrição. 

Sobre o ministrante:  

 



Neno Brazi l está envolvido com Teatro, Cenografia e Vídeo desde os anos 1980, 

desenvolveu várias cenografias para o Grupo Armação, o mais antigo grupo de Teatro 

em atividade no estado de Santa Catarina, a última em 2017 no aniversário de 45 

anos do Armação. Seus cases de cenografias realizadas em Teatro, TV e Cinema nos 

últimos anos são o eixo para palestrar com projeções de ilustrações sobre o ofício e 

suas especificidades. 

 

Sobre a oficina: 

A ideia é introduzir e aprofundar a noção de cenografia aplicada às suas várias 

funções contemporâneas sem esquecer de sua origem, história e referências 

antropológicas. 

 

Objetivos: 

Despertar interesse pela área tentando, com isso, provocar e expandir velhas e novas 

vocações cenográficas. 

 

Objetivos específicos: 

 

Dar ao participante um panorama sobre a cenografia e o espaço cênico de forma 

histórica e cultural e expor o processo criativo do cenógrafo nas diversas áreas onde 

este ofício acontece. 

 

Conteúdo Programático: 

Breve história da arquitetura cênica - noções de história do teatro e da cenografia no 

Brasil - estilos de palco - Teatro Grego, a origem - Teatro Romano, a cópia 

aperfeiçoada – Anfiteatro, O Coliseu - Cortejo teatro litúrgico - Elisabetano 

Shakespeare - Italiano, 4º parede - caixa-de-palco - Cenografia - evolução da 

cenografia - carpintaria – settting – TV e Cinema - objetos de cena - iluminação - 

processo criativo - espaços alternativos Tendências – o futuro da cenografia.  

 


