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1. INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa, vinculada ao Ministério 

da Educação (MEC), foi criada no dia 6 de junho de 2013, com a vigência da Lei Federal n.º 

12.824, de 5 de junho de 2013, a partir da estrutura da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

tendo como base o desmembramento do Campus de Marabá da UFPA, o qual já contava com 

maturidade acadêmica para recepcionar a nova instituição de ensino superior. A Unifesspa 

goza de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, nos termos da lei. Caracteriza-se como universidade multicampi, com atuação no 

Estado do Pará e sede e foro legal no Município de Marabá. 

A Unifesspa como universidade multicampi constitui-se com os Campi de Marabá 

(sede) e os Campi de Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara. 

Entretanto, a área de abrangência da Unifesspa vai além dos municípios citados, envolvendo 

os 39 municípios da mesorregião do sudeste paraense, além de potencial impacto no Norte do 

Tocantins, Sul do Maranhão e Norte do Mato Grosso. 

Tem como missão “produzir, sistematizar e difundir conhecimentos filosófico, 

científico, artístico, cultural e tecnológico, ampliando a formação e as competências do ser 

humano na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e no avanço da 

qualidade de vida”. (UNIFESSPA, 2015, p.15). Nessa perspectiva, tem como visão “ser uma 

universidade inclusiva e de excelência na produção e difusão de conhecimentos filosófico, 

científico, artístico, cultural e tecnológico”. (UNIFESSPA, 2015, p.27). 

Traz a firmação de se potencializar como uma instituição de excelência acadêmica no 

cenário amazônico, nacional e internacional. Para tanto, adota os seguintes princípios: “a) a 

universalização do conhecimento; b) o respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e 

biológica; c) o pluralismo de ideias e de pensamento; d) o ensino público e gratuito; e) a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; f) a flexibilidade de métodos, critérios e 

procedimentos acadêmicos; g) a excelência acadêmica; h) a defesa dos direitos humanos e 

preservação do meio ambiente”. (UNIFESSPA, 2015, p.27-28). 

O objetivo da Unifesspa então será de possibilitar aos estudantes da região acesso à 

educação superior pública de qualidade, sem imperativo deslocamento para grandes centros, 

ensejando a fixação de profissionais qualificados, em cumprimento à função social das 

universidades públicas, especialmente na Amazônia. Apresenta-se como atuante na concepção 

da mais recente academia que se instala na região, com o intento de superação dos desafios 

almejados pelo desenvolvimento regional. 
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É com a priorização dos seus objetivos e com o desígnio de investigar não de que 

maneira Ciência, Arte e Linguagem podem se servir da Amazônia, mas sim como o 

conhecimento acadêmico produzido na região pode ser utilizado pela mesma, que se estrutura 

a mais nova instituição federal de ensino superior na Amazônia, a Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará. 

Concomitante a essa dimensão acadêmica é que surge o Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais, resultante de uma proposta teórica metodológica de criação da Unifesspa em 

sintonia com os dados históricos da realidade local. Entende-se que a universidade na 

Amazônia deve ter objetivos que atendam as especificidades regionais, como o de sua 

relevância social. E, nessa conjuntura, estabelece-se, por assim dizer, no sul e sudeste 

paraense um marco territorial acadêmico, referencial na cidade de Marabá, já que este se 

apresenta rodeado por uma explosão econômica – mineral, industrial e demográfica –, que 

reflete a transformação e crescimento de diversas ordens, dados por necessidades sociais de 

caráter político e dinâmicas culturais em que a existência de uma universidade é o ponto 

fundante da sociedade que se mostra produtiva e sólida na produção de conhecimentos, 

reflexiva e crítica sobre seus afazeres e aperfeiçoamento de técnicas e valores.  

É marco enriquecido também o momento histórico, cuja oportunidade se consolidar 

com o ensejo de trazer à comunidade local um curso como o de Licenciatura de Artes Visuais 

tão urgente quanto a própria dimensão do ato de transformação social, econômico e 

educacional. 

Portanto, a Licenciatura em Artes Visuais participa desse privilegiado ato de formação 

de professores para a mesorregião do sudeste paraense. Com implicação para o 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, envolvendo questões relacionadas ao 

ensino das artes visuais na região, quer sejam estas especificidades circunstanciais e/ou 

contextuais do regime da visualidade amazônica; quer seja em função da arte na sociedade e 

sua forma de simbolização, materialização, estética, artística e da ordem da experimentação.  

Além de tudo, deve produzir efeitos na forma de ser a arte e a estética da política como 

sendo a nova política estética, promovedora de atos educacionais e práxis pedagógicas em 

elaboração na Amazônia paraense. Assim, o curso de Artes Visuais assume uma das tarefas 

mais importantes da região que consiste na relação indissociável entre ensino, pesquisa e 

extensão, incorporando em sua proposta filosófica a Cultura Visual. 

Assim, a produção docente e discente trazida nesse PPC revela, nesta nova 

universidade na Amazônia paraense, a atitude de fugir ao isolamento e buscar a assimilação e 

o diálogo com as reflexões atualmente desenvolvidas em outros centros acadêmicos, 
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nacionais e estrangeiros. Sob a diretriz de promover a formação de cidadãos de modo a 

capacitá-los aos valores humanos, éticos e morais em suas relações pessoais e profissionais, 

tendo por base científica e tecnológica o viés necessário para um bom desempenho autônomo, 

critico e contextualizado na sua vida profissional, conforme os termos do Regulamento de 

Ensino de Graduação da Unifesspa1. Por fim, também assegurando ao profissional do ensino 

das artes visuais o seu lugar nos processos de transformação social e econômica do ambiente 

regional em que se insere. 

 

                                                           
1 Anexo da Resolução nº 08/2014 – CONSEPE/Unifesspa. Conferir os incisos I, II e III do Art. 5º do 
referido Anexo. 



8 
 

2. JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais está em funcionamento na Unifesspa desde 

o ano de 2014, tendo a primeira turma iniciado no período 2014/3 (setembro a dezembro). O 

curso é fruto de mudanças operadas com a implantação da Unifesspa (a partir da 

transformação do Campus de Marabá da UFPA), em que se buscou a ampliação do ensino 

superior no interior do Pará – especialmente com a criação de novos cursos de graduação. O 

projeto da Unifesspa previa a implantação do Curso de Arte-educação, no Instituto de 

Humanidades e Formação Docente, no Campus de Marabá2. Os percursos do efetivo 

estabelecimento da Unifesspa levaram a um caminho diferente: criou-se o Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, vinculado ao Instituto de Linguística, Letras e Artes. 

Os antecedentes do curso podem ser encontrados também em realizações vinculadas 

ao Curso de Pedagogia, especialmente a partir do Núcleo de Arte-Educação do Sul e Sudeste 

Paraense (NAESSP), criado em 2002 pelo professor Alexandre dos Santos Filho. Desde sua 

criação, o NAESSP vem ofertando cursos de formação e aperfeiçoamento em diferentes 

linguagens artísticas, tendo como público-alvo graduandos, artistas e professores do ensino 

básico, de maneira a fomentar multiplicadores em uma região onde o ensino de artes funciona 

com enorme precariedade. 

Para melhor compreendermos a situação do contexto educacional em que este curso se 

insere é necessário investigarmos algumas estatísticas populacionais. Segundo dados do 

último censo do IBGE3 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2010 o Pará 

possuía uma população residente de aproximadamente 7.581.000 (sete milhões e quinhentos e 

oitenta e um mil) pessoas. Dessa população, pouco mais de treze por cento nunca havia 

frequentado creche ou escola, o que corresponde a cerca de 1.030.000 (um milhão e trinta 

mil) pessoas. Apenas dois por cento afirmaram frequentar curso superior de graduação 

naquele momento, o que corresponde a pouco mais de 156.800 (cento e cinquenta e seis mil e 

oitocentas) pessoas, dos quais somente 59.221 (cinquenta e nove mil, duzentas e vinte e uma) 

pessoas afirmaram frequentar instituição pública. Ainda com relação à população do estado 

do Pará, pouco mais de dois por cento afirmaram ter concluído curso superior de graduação, o 

que corresponde a 164.718 (cento e sessenta e quatro mil, setecentas e dezoito) pessoas. 

                                                           
2 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, Projeto de criação e implantação da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Belém, 2011, p. 51. 
3 Conferir a página referente aos dados do estado do Pará, disponível em 
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=pa>. Acessado em 28 de novembro de 2014. 
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Os dados específicos do município de Marabá são igualmente preocupantes e com 

percentuais bastante similares aos do estado. Conforme o último censo do IBGE4, em 2010 

Marabá possuía uma população residente de aproximadamente 233.600 (duzentas e trinta e 

três mil e seiscentas) pessoas. Dessa população, mais de catorze por cento nunca havia 

frequentado creche ou escola, o que corresponde a cerca de 34.500 (trinta e quatro mil e 

quinhentas) pessoas. Apenas pouco mais dois por cento afirmaram frequentar curso superior 

de graduação naquele momento, o que corresponde a cerca de 6.200 (seis mil e duzentas) 

pessoas, dos quais somente 2.816 (duas mil e oitocentas e dezesseis) pessoas afirmaram 

frequentar instituição pública. Ainda com relação à população do município de Marabá, 

menos de dois por cento afirmaram ter concluído curso superior de graduação, o que 

corresponde a 4.673 (quatro mil, seiscentas e setenta e três) pessoas. 

Dadas as necessidades do contexto regional, portanto, o Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais é uma conquista histórica. Deve-se levar em conta, também, a inexistência de 

curso de graduação similar nas várias regiões do interior do Pará, especialmente na 

mesorregião Sudeste. Atualmente a graduação em Artes Visuais é ofertada apenas na Região 

Metropolitana de Belém, pela UFPA no ensino público, pela Universidade da Amazônia 

(UNAMA) e pela Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) no ensino privado. Para atenuar 

essa discrepância, a UFPA tem ofertado a graduação em Artes Visuais por meio do PARFOR 

(Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica), atuando em vários 

municípios do interior do estado no período letivo intervalar, mas alcançando apenas 

profissionais já atuantes na educação básica. 

A oferta de graduação em Artes Visuais de maneira regular no interior do Pará, no 

período letivo extensivo, é urgente e indispensável, de modo a alcançar a demanda de 

estudantes egressos do Ensino Médio e de modo a contribuir com a formação de profissionais 

aptos a atuarem no mercado de trabalho. Em Marabá, não somente a rede pública de ensino 

necessita de professores graduados em Artes Visuais, mas também existe todo um conjunto de 

instituições culturais para as quais o profissional das Artes Visuais é importante. 

No que tange esse aspecto, Marabá é um município que surpreende, havendo 

atualmente a Associação de Artistas Plásticos de Marabá (ARMA, criada em 1998), o Galpão 

de Artes de Marabá (GAM, criado em 1997), a Galeria de Artes Vitória Barros (criada em 

2002) e a Galeria de Artes do Pará (GAP, criada em 2012). Há ainda a atuação, na esfera 

                                                           
4 Conferir a página referente aos dados da cidade de Marabá, disponível em 
<http://cod.ibge.gov.br/232MP>. Acessado em 28 de novembro de 2014. 
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pública, da Fundação Casa de Cultura de Marabá (FCCM, criada em 1984), que abriga a 

Pinacoteca Municipal Pedro Morbach, com mais de setecentas obras em acervo. 

O curso de Licenciatura em Artes Visuais influindo na construção do conhecimento 

artístico e estético na região procura mediar ações que promovam a valorização dos recursos 

naturais, a pesquisa e experimentos de novas linguagens socioculturais e ambientais. 

Resultando no incremento de práticas socioeducativa no âmbito encolar e da comunidade em 

que se introduz novas forma de reflexão da arte e da estética. Assim, com as novas tecnologia 

em ambiente de laboratórios e mídias o curso de Artes Visuais pretende produzir impactos 

sócio histórico e comunicacional por meio de uma diversidade de novas pesquisas e extensão 

no campo da historiografia da arte, da estética, das Tecnologias Informacionais, dos 

experimentos poéticos e, sobretudo, produção de reflexão para a arte contemporânea na 

Amazônia do sudeste do Pará. 

Apontam-se, então, pelo menos três fatores que justificam a existência e necessidade 

deste curso: as mudanças ocorridas na sociedade, o surgimento de novas demandas em arte 

provocadas pelo alargamento do campo cultural, principalmente na Região Norte, e o advento 

das novas tecnologias e abordagens educativas, no Brasil e no mundo. 

O primeiro fator encontra-se no campo da prática do ensino e da formação em artes: 

pelo fato de que a abrangência e o caráter polivalente da Educação Artística foram 

substituídos, a partir da nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), pelo ensino das 

linguagens específicas – Artes Cênicas (Teatro e Dança), Música e Artes Visuais. O segundo 

fator designa-se pela implantação de instituições nas cidades do norte brasileiro como 

museus, institutos, liceus – espaços onde a Arte se consolida como uma das áreas de 

conhecimento. O terceiro fator encontra amparo na evolução dos princípios e finalidades da 

educação, na necessidade de se formar profissionais engajados com o desenvolvimento da 

microrregião de Marabá, cujos princípios se encontram preconizados no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional da Unifesspa (2011), dada a importância da presença de uma 

universidade pública no espaço geográfico do Sul e Sudeste do Pará. 

Nessa linha, a Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa busca proporcionar a 

formação acadêmica de gerações, cujos profissionais influenciarão na crítica e 

amadurecimento do campo cultural, técnico, científico e artístico em nosso estado e no país. 

O curso pretende possibilitar aos discentes a capacidade de perceber, apreender e criticar a 

realidade regional a partir de referências advindas dos conhecimentos específicos das artes 

visuais, reiteradas pela mobilidade da abordagem interdisciplinar e da interculturalidade. A 

qualidade da formação deverá ser suficiente para que os alunos possam se estabelecer como 
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agentes transformadores de uma realidade cultural, por meio de princípios plástico-visuais, 

visando ao desenvolvimento sustentável em seu território de atuação. 
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3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO 

 

QUADRO 01: Características Gerais do Curso 

Nome do curso Licenciatura em Artes Visuais 

Local de oferta Marabá – Campus III, Instituto de Linguística, Letras e Artes 

Endereço de oferta 

Avenida dos Ipês, Rua J, Cidade Universitária, Instituto de 

Linguística, Letras e Artes. Bairro Cidade Jardim, Marabá – 

PA. CEP 68.500-000 

Forma de ingresso 
Processos Seletivos organizados pela Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará 

Processo Seletivo Especial 

(PSE) 
Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas 

Número de vagas anuais 30 (trinta) 

Turno de funcionamento 
Ingresso anual único, alternando-se entre VESPERTINO, 

NOTURNO e INTEGRAL (a cada três anos) 

Modalidade de oferta Presencial 

Título conferido Licenciado em Artes Visuais 

Duração mínima 4 anos 

Duração máxima 6 anos 

Carga horária total 3400 horas 

Período letivo Extensivo (Vespertino e Noturno) e Intensivo (Integral) 

Regime acadêmico Seriado 

Forma de oferta de 

atividades 
Modular e Paralela 

Ato de criação A definir 
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4. DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO 

 

4.1. Fundamentos Epistemológicos, Éticos e Didático-Pedagógicos 

O ensino formal de artes visuais, no Brasil, esteve inicialmente atrelado a instituições 

moldadas a partir de referências europeias, cujo exemplar mais representativo é a Academia 

Imperial de Belas Artes, instalada ainda na primeira metade do século XIX no Rio de Janeiro, 

posteriormente transformada em Escola Nacional de Belas Artes. No século XX há a 

migração do ensino formal de artes visuais para o âmbito universitário, nos cursos de 

graduação e pós-graduação em Educação Artística, Artes Plásticas e, mais recentemente, 

Artes Visuais. 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa é pensado em diálogo crítico 

com esta herança institucional, de modo a entender o lócus das artes enquanto área do 

conhecimento e campo de pesquisa universitária. Esse diálogo também é pensado de modo a 

se buscar as definições mais adequadas dos conceitos que fundamentam a atuação do curso. 

Entre as Academias de Belas Artes do século XIX e as Faculdades de Artes Visuais do século 

XXI, ocorreram muitas mudanças epistemológicas nas concepções que temos de arte, artista 

educação artística ou ensino das artes, entre outros termos. 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa parte do pressuposto de que as 

artes visuais são um campo amplo e heterogêneo, constituído tanto pela herança da História 

da Arte de cunho ocidental, quanto pelas rupturas instauradas nessa herança pela chamada 

arte contemporânea, assim como pelas culturas visuais que a priori não fazem parte dos 

cânones da historiografia e da teoria da arte. Assim, as artes visuais são pensadas a partir de 

técnicas tradicionais no campo artístico (como pintura, escultura, gravura etc.), de novas 

tecnologias (fotografia, meios digitais etc.) e de associações entre a visualidade e outros 

modos perceptivos (arte conceitual, instalações, arte sinestésica etc.). Da mesma maneira, o 

currículo do curso é construído de modo a fornecer conteúdos canônicos e não canônicos para 

a historiografia e a teoria da arte ocidental, de modo a privilegiar conteúdos relacionados às 

artes visuais na Amazônia e no Brasil. 

Para tanto, o conceito de arte adotado pelo curso é pensado a partir de bases 

(antropológicas, sociológicas, historiográficas e filosóficas) não essencialistas, que entendem 

a arte como fenômeno humano vinculado às condições do meio social em que é produzido. 

Pode-se apontar, por exemplo, o trabalho de Clifford Geertz (1997), que entende a arte como 

um sistema cultural; Pierre Bourdieu (2007), que formula a noção de campo artístico e 

examina os modos de funcionamento desse campo a partir da atuação de diferentes grupos 
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sociais; ou, por outro lado, Howard Becker (2010), que formula a noção de mundos da arte; 

por fim, Néstor Garcia Canclini (2008), que investiga a estruturação de circuitos artísticos na 

América Latina em suas fricções com a herança colonial europeia. 

Outro conceito que subsidia, de maneira transversal, a atuação do curso, é o conceito 

de cultura visual, pensado tanto a partir de historiadores da arte como Michael Baxandall 

(2006), quanto a partir dos chamados visual studies, amparados em uma vertente anglo-saxã, 

como em W.J.T. Mitchell (1994), ou em uma vertente germânica, como em Hans Belting 

(2014). O conceito de cultura visual permite que a atuação do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais da Unifesspa dê conta da amplitude e heterogeneidade de práticas que julgamos 

necessárias ao conhecimento do profissional de artes visuais egresso do curso, especialmente 

considerando nossa preferência por um currículo não euro-centrado e que reflita criticamente 

sobre as condições da imagem visual na contemporaneidade. 

Para pensar o conceito de cultura visual em suas relações com a formação do professor 

de artes e o ensino das artes visuais, nos amparamos nos estudos de Fernando Hernández 

(2005). Este autor trata a cultura visual a partir de um arcabouço teórico variado, e salienta a 

necessidade de atentar aos efeitos das imagens visuais. Para Hernández, estes efeitos são 

cruciais na produção e reprodução de visões sobre a diferença social, através dos modos de 

ver/olhar mobilizados pelas imagens. Da mesma maneira, estes efeitos interagem com o 

contexto social de quem está vendo e com as visualidades que os espectadores trazem no 

momento em que olham. 

O objeto dos estudos da cultura visual seria a visualidade humana, conforme 

Hernández, em toda sua extensão e sem fazer separação entre manifestações científicas e 

artísticas. Em suas implicações para o ensino de artes, tal definição pode levar os educadores 

a um ponto além do currículo compartimentado e disciplinar, fazendo uso também de saberes 

híbridos e transdisciplinares. Em outros termos do autor, os estudos da cultura visual também 

podem oferecer uma ponte, aos educadores, para partir de uma escolarização que coisifica a 

pessoa, ao convertê-la em aluno, e chegar a uma prática educadora que considera as pessoas 

como sujeitos, com biografia, desejos, medos e dúvidas, que se incorporam como parte do 

processo educativo. Em outro momento, Hernández (2015) também fala da necessidade de 

uma educação para a compreensão crítica da cultura visual, que forneça aos estudantes uma 

caixa de ferramentas conceituais, metodológicas e posicionais, que lhes possibilite o 

questionamento e a crítica da relação entre as representações visuais e a construção de 

posições subjetivas. 
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4.2. Objetivos 

Geral:  

 Formar profissionais habilitados para atuarem na Educação Básica com o intuito de 

promover o processo de ensino e aprendizagem das Artes Visuais, bem como impulsionar 

a pesquisa em arte e a sua produção no âmbito cultural e social das Regiões Sul e Sudeste 

do Pará. 

 

Específicos: 

 Licenciar profissionais habilitados para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das 

Artes Visuais, contemplando o desenvolvimento da percepção, da reflexão e do 

potencial criativo, dentro da especificidade do pensamento da cultura visual; 

 Atuar em múltiplos espaços culturais, sobretudo naqueles que têm significativa 

relação com as artes visuais; 

 Fomentar aptidões e sensos estéticos e visuais para os diversos atores sociais com base 

na experiência direta com o fenômeno visual, bem como relacionar-se com a ação de 

criação artística e visual; 

 Promover a interação discente com as manifestações das dinâmicas socioculturais nas 

micro-, meso- e macrorregiões em que se situa, demonstrando capacidade reflexiva e 

excelência na criação, transmissão e recepção do fenômeno da cultura visual; 

 Desenvolver pesquisa científica, poética e tecnológica em Artes Visuais, enfatizando 

processos criativos, compreensão de métodos e o desenvolvimento da contracultura 

visual; 

 Corroborar com o desenvolvimento da sensibilidade estética e valorização da criação 

artística, bem como a comunicação e recepção do fenômeno da cultura visual na 

perspectiva crítica; 

 Contribuir de forma crítica e reflexiva para o desenvolvimento das manifestações 

visuais locais – instituídas ou emergentes; 
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4.3. Perfil do Egresso 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa, em consonância com as 

definições vigentes na legislação nacional, busca graduar profissionais habilitados para a 

produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais, por meio de uma formação que 

contemple o desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial criativo, dentro da 

especificidade do pensamento visual. Busca-se formar profissionais para atuação crítica e 

criativa nas diversas atividades relacionadas às artes visuais, especialmente levando em conta 

a carência de profissionais qualificados atuando na região de abrangência da Unifesspa. 

A estrutura curricular do curso é orientada a partir da noção de cultura visual, 

possibilitando campos e objetos de estudo mais abrangentes que aqueles tradicionalmente 

admitidos no campo das chamadas Belas Artes. Assim, espera-se que o egresso do curso 

possua visão ética e humanística compatível com a pluralidade de fenômenos visuais que 

fazem parte da alçada desta área do conhecimento. As Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de graduação em Artes Visuais, aprovadas na Resolução n.º 01/2009 – 

CES/CNE/MEC, de 16 de janeiro de 2009, nos auxiliam a construir o perfil do egresso 

desejado, baseado especialmente no trecho abaixo: 

Art. 3º O curso de graduação em Artes Visuais deve ensejar, como perfil do 

formando, capacitação para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes 

Visuais, visando ao desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial 

criativo, dentro da especificidade do pensamento visual, de modo a privilegiar a 

apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de 

técnicas e procedimentos tradicionais e experimentais e da sensibilidade estética 

através do conhecimento de estilos, tendências, obras e outras criações visuais, 

revelando habilidades e aptidões indispensáveis à atuação profissional na sociedade, 

nas dimensões artísticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas, inerentes à 

área das Artes Visuais. 

 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa prevê um perfil de egresso 

triplo, considerando que os interessados no curso podem ter aspirações diversas, por ser esta a 

primeira graduação em Artes Visuais ofertada em instituição pública na região. O perfil triplo 

diz respeito à atuação profissional do egresso: I) como docente na educação básica e/ou na 

educação não formal; II) como pesquisador de carreira acadêmica universitária – seja com 

pesquisa em poéticas visuais ou com pesquisa sobre artes e/ou cultura visual; e III) como 

profissional liberal no campo da produção visual, inclusive nas chamadas artes aplicadas. 

Considerando que a modalidade do curso é licenciatura, os estudos relacionados a 

ensino e aprendizagem das artes visuais prevalecem na estrutura curricular, havendo espaço 

para que os estudantes preencham sua formação com atividades relacionadas às áreas de seu 

interesse. Tais mecanismos serão descritos no item 5.1 ESTRUTURA DO CURSO, e mais 

especificamente na Dimensão “Atividades Curriculares Optativas”. 



17 
 

Tomando por base os princípios e as finalidades da Unifesspa – apontados em seu 

Estatuto, na Resolução n.º 17/2015 – CONSUN/Unifesspa, de 29 de outubro de 2015, e 

citados no item 01 INTRODUÇÃO –, espera-se que o egresso do Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais da Unifesspa apresente empenho profissional em termos de atuação crítica e 

criativa na identificação e resolução de problemas, especialmente os problemas sociais da 

região Amazônica relacionados à formação, produção e circulação artística. 

Almeja-se uma atuação profissional com visão ética e humanística, capaz de fomentar 

a inserção dos egressos nas instituições culturais relacionadas à área, assim como condicionar 

melhorias e transformações nas esferas política, geográfica e social da região amazônica. 

Considerando a carência de profissionais qualificados para suprir as demandas relacionadas às 

artes visuais da sociedade na região, se objetiva que os egressos do curso representem índices 

de progresso social, afetando qualitativa e quantitativamente o panorama regional. Dessa 

maneira, o Curso de Licenciatura em Artes Visuais busca zelar por competências artísticas, 

científicas, pedagógicas e técnico-tecnológicas de seus egressos. 
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4.4. Competências 

As competências esperadas para os discentes do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais da Unifesspa, findo seu processo de formação, foram elaboradas considerando o perfil 

de egresso triplo previsto para o curso e em consonância com: 

 

- o Artigo 4º da Resolução n.º 01/2009 – CES/CNE/MEC, de 16 de janeiro de 2009, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Artes 

Visuais; 

 

- o Artigo 6º da Resolução n.º 01/2002 – CP/CNE/MEC, de 18 de fevereiro de 2002, 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em cursos de licenciatura de graduação plena; e 

 

- o Artigo 8º da Resolução n.º 02/2015 – CP/CNE/MEC, de 01 de julho de 2015, que 

atualiza a resolução supracitada e define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. 

 

São, portanto, vinculadas aos possíveis espaços de trabalho do Licenciado em Artes 

Visuais pela Unifesspa – especialmente a docência na educação básica. Além de considerar os 

objetivos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa, as competências também 

levam em conta as especificidades da Amazônia e das Regiões Sul e Sudeste do Pará, em que 

o curso está localizado e que possivelmente são as áreas de maior influência do mesmo. 

Os profissionais egressos do curso, portanto, devem estar aptos a demonstrar 

competências referentes a: a) o comprometimento com os valores inspiradores da sociedade 

democrática; b) a compreensão do papel social da escola; c) o domínio dos conteúdos a serem 

socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar; 

d) o domínio do conhecimento pedagógico; e) o conhecimento de processos de investigação 

que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; e f) o gerenciamento do próprio 

desenvolvimento profissional. 

 

4.4.1. Quanto ao comprometimento com os valores inspiradores da sociedade 

democrática, espera-se que o egresso do curso esteja apto a: 
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I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, 

equânime, igualitária;  

II - interagir com as manifestações culturais da sociedade na qual se situa, 

demonstrando sensibilidade e excelência na criação, transmissão e recepção do 

fenômeno visual; 

III - atuar, de forma significativa, nas manifestações da cultura visual, instituídas ou 

emergentes; 

IV - estimular criações visuais e sua divulgação como manifestação do potencial 

artístico, objetivando o aprimoramento da sensibilidade estética dos diversos atores 

sociais; 

V - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição educativa, a família 

e a comunidade;  

VI - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes 

sociais, religiosas, de necessidades especiais, de diversidade sexual, entre outras. 

 

4.4.2. Quanto à compreensão do papel social da escola, espera-se que o egresso do 

curso esteja apto a: 

I - atuar nos diferentes espaços culturais, especialmente em articulação com 

instituições de ensino específico de Artes Visuais; 

II - compreender o seu papel na formação dos estudantes da educação básica a partir 

de concepção ampla e contextualizada de ensino e processos de aprendizagem e 

desenvolvimento destes, incluindo aqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria e aqueles que se encontram em situação de defasagem 

Idade-Série. 

 

4.4.3. Quanto ao domínio dos conteúdos a serem socializados, aos seus significados 

em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar, espera-se que o egresso do 

curso esteja apto a: 

I - desenvolver pesquisa científica e tecnológica em Artes Visuais, objetivando a 

criação, a compreensão, a difusão e o desenvolvimento da cultura visual; 

II - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-

metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases 

do desenvolvimento humano. 
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4.4.4. Quanto ao domínio do conhecimento pedagógico, espera-se que o egresso do 

curso esteja apto a: 

I - trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de educação 

básica;  

II - relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

4.4.5. Quanto ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica, espera-se que o egresso do curso esteja apto a: 

I - identificar questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de 

contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras; 

II - realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua 

realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios 

ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho 

educativo e práticas pedagógicas, entre outros; 

III - utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão 

e disseminação desses conhecimentos. 

 

4.4.6. Quanto ao gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional, espera-se 

que o egresso do curso esteja apto a: 

I - atuar na gestão e organização das instituições culturais e/ou de educação básica, 

planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas 

culturais e/ou educacionais; 

II - participar da gestão das instituições de educação básica, contribuindo para a 

elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 
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III - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares Nacionais, além de 

outras determinações legais, como componentes de formação fundamentais para o 

exercício do magistério. 

 

Desta forma, as competências aqui listadas buscam atender a visão triádica descrita no item 

anterior (Perfil do Egresso) que estão em consonância com a realidade cultural da região 

abrangida pelo Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa. Estas competências 

estão relacionadas com as Atividades Curriculares. 
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4.5. Procedimentos Metodológicos 

Os conteúdos curriculares deverão ser desenvolvidos ao longo do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais, possibilitando a retomada e o aprofundamento de conceitos e 

procedimentos fundamentais. Neste sentido, entende-se o papel do professor como propositor 

das experiências práticas e pedagógicas, bem como formador, orientador, mediador do 

processo, especialista da linguagem e provocador de dúvidas, o qual sistematiza o problema 

de modo acadêmico e provoca o discente.  

Para tanto, o discente deverá ser o construtor do seu próprio conhecimento a partir da 

reflexão e indagação do problema teórico e/ou da prática preposta. Resulta dessa interação 

uma formação que o docente empreende, a fim de fomentar questionamentos que possam 

ajudar na compreensão da realidade sociocultural (do discente), criando assim um alunado 

sensível para as questões sociais, ativo na coletividade, reflexivo, criativo e solidário, capaz 

de compreender e modificar a realidade em que participa. 

Os docentes do Curso de Artes Visuais, inicialmente, em suas disciplinas, deverão 

realizar: 

a) levantamento das práticas visuais do discente em sua realidade social, a fim de 

tomar como referência aspectos da noção de visualidade impregnada no olhar do discente para 

o desenvolvimento de suas aulas, apresentando os conhecimentos e observações intrínsecas 

em relação teoria/prática sobre uma realidade; 

b) organização de rodas de saberes com os discentes para discussões e práticas que 

estimulem a sua atuação numa perspectiva crítico-reflexiva; 

c) desenvolvimento de atividades/aulas que favoreçam a articulação entre cultura e 

conhecimento, educação e sociedade, no sentido de perceber o significado da história social 

de arte, imagens e artefatos, compreendendo que através da educação a cultura visual aflora 

referências e, desse modo, é possível situar o debate da forma estética e do modo de pensar e 

agir no social; 

d) também, nessa condição, notar-se-á o quanto é preciso e necessário a ampliação do 

olhar a partir da concepção de que o discente vivencie arte contemporânea, cujas marcas da 

tecnologia aparecem em sua aprendizagem e comunicação, afetando o modo de ver as coisas. 

A cultura visual como proposta de deslocamento da formação estética, cultural e 

artística do formando, passa a ser uma importante construção conceitual e metodológica 

para se pensar na tarefa de promover uma educação em arte voltada para a localização 

acadêmica do discente em seu contexto social e cultural, como ponto de partida para a 

elaboração de propostas para a sua educação (HERNÁNDEZ, 2011). 
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Nessa perspectiva, podem ocorrer situações didáticas em que os professores em 

formação coloquem em uso os novos conhecimentos adquiridos, ao mesmo tempo em que 

possam mobilizar outros, em diferentes tempos, espaço e atividades curriculares específicas, 

que se concretizam como Prática Profissional. 
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

5.1. Estrutura do Curso 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa é presencial, possui carga 

horária total de 3400 horas distribuídas em 8 períodos letivos, perfazendo a duração mínima 

de 4 anos para integralização do curso. O curso é ofertado em Regime Acadêmico Seriado, 

caracterizado pela “definição de um conjunto específico de Atividades Curriculares em cada 

período letivo, estabelecido no Projeto Pedagógico de Curso como bloco ou módulo, 

determinando o percurso acadêmico a ser seguido pelo discente”, conforme o Artigo 12 do 

Regulamento de Ensino de Graduação da Unifesspa. As Atividades ou Componentes 

Curriculares do curso podem ser ofertadas em formato Modular ou Paralelo, a depender das 

circunstâncias específicas de cada período letivo. 

A estrutura do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa está dividida em 

sete dimensões, listadas abaixo junto a suas cargas horárias: 

- Fundamentos, Experimentação e Reflexão de Meios em Artes (660 horas); 

- Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais (600 horas); 

- Teoria das relações entre Arte, Cultura e Sociedade (600 horas); 

- Atividades curriculares optativas (480 horas); 

- Estágio Profissional (400 horas); 

- Pesquisa em Artes Visuais (360 horas); 

- Atividades Complementares (300 horas). 

 

Os Componentes Curriculares de cada dimensão, e suas respectivas cargas horárias, 

estão listados no Apêndice II. Cada dimensão busca atender a um aspecto específico da 

formação profissional do discente do curso, sendo, entretanto, interligadas e interdependentes. 

 

a) Fundamentos, Experimentação e Reflexão de Meios em Artes:  

Dimensão responsável por desenvolver competências e habilidades do corpo discente 

no que tange as atividades práticas nas artes visuais. As técnicas são ensinadas com o intuito 

de demonstrar que as mesmas são linguagens que intencionam a expressão da poética do 

artista, representando em imagens a sua relação com as coisas do Mundo. 

 

 



25 
 

b) Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais: 

Esta dimensão procura preparar o corpo discente para os desafios pedagógicos e da 

arte-educação aos quais estarão envolvido durante sua formação e durante a prática do 

Estágio, da Pesquisa e da Extensão.  

 

c) Teoria das relações entre Arte, Cultura e Sociedade: 

Nesta dimensão houve a preocupação de preparar o aluno para conceber de maneira 

holística o campo da arte e seus produtos, juntando a dimensão historiográfica com disciplinas 

de construção do pensamento estético-crítico. 

 

d) Atividades curriculares optativas: 

Dimensão destinada a oferta de disciplinas que visam o aprofundamento dos 

conhecimentos buscados pelo currículo, integrando, por meio dos PIPEs a teoria e a prática. 

 

e) Estágio Profissional: 

Esta dimensão é obrigatória para as licenciaturas e representa a primeira experiência 

do aluno de Licenciatura em Artes Visuais dentro do ambiente de sala de aula, na observação 

e prática do Ensino-Aprendizagem. 

 

f) Pesquisa em Artes Visuais: 

Dimensão destinada às disciplinas de pesquisa científica na e sobre as artes visuais, 

bem como as disciplinas destinadas aos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 

Assim, podemos concluir que a organização da estrutura do Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais da Unifesspa também parte das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

graduação em Artes Visuais, aprovadas na Resolução n.º 01/2009 – CES/CNE/MEC, de 16 de 

janeiro de 2009, observando especialmente o trecho abaixo: 

Art. 5º O curso de graduação em Artes Visuais deve desenvolver o perfil do 

planejado para o egresso a partir dos seguintes tópicos de estudos ou de conteúdos 

interligados: 

I - nível básico: estudos de fundamentação teórico-práticos relativos à especificidade 

da percepção, criação e reflexão sobre o fenômeno visual; 

II - nível de desenvolvimento: estudos e processos de interação com outras áreas do 

conhecimento, tais como filosofia, estética, sociologia, comunicação e teorias do 

conhecimento, com o objetivo de fazer emergir e amadurecer a linguagem pessoal 

do formando através da elaboração e execução de seus projetos; 

III - nível de aprofundamento: desenvolvimento do trabalho do formando sob 

orientação de um professor, buscando vínculos de qualificação técnica e conceitual 

compatíveis com a realidade mais ampla no contexto da arte. 
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Assim, cada dimensão descrita neste tópico tem seus Componentes Curriculares 

organizados nos três níveis supracitados (Apêndice III). A organização em níveis permite que 

os períodos letivos do Regime Acadêmico Seriado sejam organizados de modo a estruturar 

uma aquisição gradativa e coerente de conteúdos, competências e habilidades, na formação 

profissional dos discentes do curso. O Apêndice IV sistematiza os Componentes Curriculares 

divididos nos 8 períodos letivos da integralização do curso. 

A divisão da carga horária entre as diversas Componentes Curriculares da estrutura do 

Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa foi realizada de modo a atender as 

especificações do Artigo 13 da Resolução n.º 02/2015 – CP/CNE/MEC, de 01 de julho de 

2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 

segunda licenciatura) e para a formação continuada. Assim, a estrutura do curso possui: 

- 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na 

educação básica e contemplando também outras áreas específicas (consultar item 5.3 neste 

documento); 

- 300 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos estudantes, por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão 

e da monitoria, entre outras atividades complementares (consultar item 5.4 neste documento); 

- 690 horas de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do processo 

formativo (consultar item 5.5 neste documento). 

 

Ainda baseada na Resolução n.º 02/2015 – CP/CNE/MEC, de 01 de julho de 2015, a 

estrutura do curso está estruturada em três núcleos, conforme o artigo seguinte: 

Art. 12 Os cursos de formação inicial, respeitadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-ão dos seguintes núcleos:  

I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e 

do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades 

educacionais (...); 

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação 

profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo 

projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino (...); 

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular (...). 

 

Estes núcleos e seus respectivos Componentes Curriculares estão sistematizados na 

tabela do Apêndice I deste Projeto Pedagógico. 
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5.2. Trabalho de Conclusão de Curso 

Seguindo os DCNs e o Regulamento Geral de Graduação da Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará, o Colegiado do Curso deliberou e aprovou um texto que foi intitulado 

“Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Artes Visuais” e que 

pode ser encontrado na íntegra no Apêndice VI. 

Em seu artigo segundo, o Regulamento de TCC determina que:  

Art. 2º. O TCC é uma atividade curricular obrigatória, com o fim de 

sistematização de conhecimentos de natureza artística e/ou científica sobre 

um objeto de estudo das Artes Visuais, sendo desenvolvido mediante 

controle, orientação e avaliação docente. 

 

O TCC deve ser desenvolvido tendo como base um dos três Eixos de Pesquisa, a 

saber: I. Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; II. Estudos sobre Cultura Visual; e, III. 

Poéticas Visuais; e deve ser feito de maneira individual e será desenvolvido dentro das 120 

horas destinadas a esse trabalho, nas disciplinas de TCC I e TCC II.  

O projeto de pesquisa será construído nas disciplinas “Pesquisa em Poéticas Visuais”, 

“Pesquisa sobre Artes Visuais” e “Pesquisa em Ensino das Artes Visuais” (durante o 6º 

Período do Curso) e serão posteriormente desenvolvidas e aprimoradas com o professor 

orientador. 

Assim, ao final do semestre do Sexto Período, será disponibilizado aos alunos o 

quadro de professores habilitados a orientação, e somente se houver anuência de ambos, 

professor e aluno, os nomes dos mesmos seguirão para apreciação do Colegiado do Curso.  

Cabe ao professor orientador e ao aluno terem ciência do Regulamento de TCC não 

cabendo qualquer recurso que tenha como base o desconhecimento do mesmo. 

 



28 
 

5.3. Estágio Supervisionado 

O Estágio Obrigatório Supervisionado será orientado, planejado, executado e avaliado 

de forma que possibilite aos estagiários a realização de um trabalho que vise intermediar 

Ensino, Pesquisa e Extensão através de relações epistemológicas que sustentam esta 

intermediação e sua construção no processo acadêmico. 

O Estágio Obrigatório Supervisionado tem como Eixo Temático Comum a realidade 

sociocultural dos educandos das Instituições de Educação Básica, nas modalidades de Ensino 

Formal e não Formal, e de situações de Mediação Cultural em Instituições e em projetos de 

pesquisa ou extensão. Considera-se como Eixos de Atuação, a Ação Educativa no contexto de 

situação de Ensino e Aprendizagem;  a Avaliação do Ensino e da Aprendizagem mediados 

por diferentes meios artísticos; a Diversidade Humana na Arte Educação (cultural, de gênero, 

étnica, racial, etc.); a Educação Inclusiva e Arte Educação. 

Como objetivos, o Estágio Obrigatório Supervisionado visa capacitar o discente para o 

trabalho profissional na área do ensino das Artes Visuais; Promover o desenvolvimento de 

habilidades e competências básicas, gerais e específicas, bem como de atitudes formativas 

para o exercício profissional socialmente; Possibilitar a autonomia intelectual e a ampliação 

de conhecimentos teóricos e práticos ao discente em situações reais de trabalho; Proporcionar 

ao discente o aperfeiçoamento artístico, técnico-cultural e científico, por intermédio de 

atividades relacionadas com a área de Artes Visuais; Proporcionar ao discente o 

aperfeiçoamento artístico, técnico-cultural e científico, por intermédio de atividades 

relacionadas com a área de Artes Visuais; Desenvolver Planos de Atividades do Estágio com 

temas significativos para o exercício da docência nas Artes Visuais, buscando a solução dos 

problemas apresentados a partir de uma percepção crítica, reflexiva e interpretativa da 

realidade onde irá atuar; Viabilizar propostas pedagógicas a partir dos pressupostos 

teórico/práticos trabalhados no curso; Vivenciar as várias etapas da ação docente: observação, 

planejamento, desenvolvimento e avaliação; Sistematizar o conhecimento a partir das relações 

entre a realidade investigada e o referencial teórico apreciado no curso; Construir o domínio 

de habilidades profissionais comprometidas com os processos sociais baseados na educação 

ambiental, na promoção de cidadania e na valorização da diversidade cultural; Vivenciar o 

processo de construção e produção de conhecimento como exercício profissional, para 

perceber e interpretar os problemas educacionais e suas possíveis soluções; Contribuir com o 

processo de avaliação permanente da matriz curricular e da proposta pedagógica do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa. 
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É importante frisar que o Estágio Obrigatório Supervisionado constitui-se em uma 

pesquisa com foco nos processos de Ensino e de Aprendizagem, uma vez que ensinar requer 

tanto a disposição de conhecimentos que mobilizem a ação, quanto a compreensão de seu 

processo de construção. Ele também prevê a vinculação entre teoria e prática, essenciais na 

formação do professor pesquisador, propositor e reflexivo em relação a sua docência. 

A carga horária do Estágio Obrigatório terá o total de 400 horas aula divididas em 

quatro disciplinas sequenciais que integram a Estrutura Curricular do Curso. As horas aula 

são divididas em 100 horas aulas para cada uma dessas disciplinas e têm início a partir do 5º 

Período. Estágio em Ensino das Artes Visuais I, 100 horas; Estágio em Ensino das Artes 

Visuais II, 100 horas; Estágio em Ensino das Artes Visuais III, 100 horas e Estágio em Ensino 

das Artes Visuais IV – Mediação Cultural, 100 horas. 

Aos Estagiários cabem as seguintes responsabilidades; Elaborar individualmente os 

planos de atividades no início de cada disciplina de Estágio Obrigatório Supervisionado, 

assim como os relatórios de estágio que devem contemplar os relatos de docência. Ambos 

devem ser elaborados  sob orientação do respectivo professor orientador e são considerados 

requisitos para avaliação; Frequentar as aulas, participando das atividades propostas; Definir, 

com o auxílio do professor da disciplina, seu(s) Campo(s) de Estágio; Cumprir os 

cronogramas de estágio; Cumprir os cronogramas de estágio; Tomar conhecimento da Política 

de Estágio da Unifesspa e sua sistemática; Elaborar e apresentar os Planos de Atividades do 

Estágio aos professores responsáveis pelas disciplinas Estágio em Ensino das Artes Visuais, 

para análise e aprovação; Apresentar os Planos de Atividades do Estágio ao Supervisor do 

respectivo Campo de Estágio; Realizar as atividades de estágio conforme previsto no Plano de 

Atividades do Estágio; Respeitar as normas e as peculiaridades da entidade Campo de 

Estágio; Comparecer ao local de estágio, pontualmente, nos dias e horas previstos para 

cumprir suas atividades; Elaborar Relatório de Estágio a cada disciplina de Estágio em Ensino 

das Artes Visuais; Desenvolver as atividades de estágio com empenho, responsabilidade, 

criatividade e profissionalismo; Informar ao professor de estágio e à entidade Campo de 

Estágio qualquer alteração em relação ao Plano de Atividades do Estágio. 

Como Campos de Estágio Obrigatório Supervisionado serão consideradas as Unidades 

da Unifesspa, as Instituições e Entidades públicas e privadas,  e as organizações sociais cuja 

missão abranja a área de Artes Visuais. Estes Campos Estágio deverão  apresentar as 

condições que se seguem; Proporcionar experiências práticas na área de formação do 

estagiário; Dispor de profissional da área para assumir a Supervisão do Estágio; Acatar os 
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procedimentos didáticos de planejamento, supervisão e avaliação do Estágio; Reconhecer o 

estagiário como aprendiz e não como profissional, considerando-o sujeito em processo de 

formação e qualificação; Elaborar um cronograma específico para atuação do estagiário na 

instituição.  

Aos docentes orientadores cabe a aprovação do plano de estágio proposto pelo 

discente, o acompanhamento do estágio através de orientações individuais e coletivas quando 

necessárias, acompanhamento crítico do preenchimento das fichas de atividade e de avaliação 

do estágio;  Aprovar ou não os relatórios de estágio; Realizar junto à coordenação o 

Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio. 

A avaliação das disciplinas do Estágio Obrigatório Supervisionado levarão em 

consideração todo o processo desenvolvido pelo estagiário, com atenção à qualidade das 

ações desenvolvidas. Serão considerados o seguintes critérios de avaliação; Frequência às 

atividades do Estágio; Cumprimento do Plano de Atividades do Estágio; Relatório de Estágio; 

Outros critérios definidos pelos professores da disciplina.  
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5.4. Atividades Complementares 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa considera que as Atividades 

Complementares são componentes curriculares enriquecedores do perfil do egresso, entendido 

como um perfil triplo, conforme item 4.3 PERFIL DO EGRESSO deste Projeto Pedagógico. 

Parte-se das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Artes Visuais, 

aprovadas na Resolução n.º 01/2009 – CES/CNE/MEC, de 16 de janeiro de 2009, observando 

especialmente o trecho abaixo: 

Art. 9º As Atividades Complementares são componentes curriculares que devem 

possibilitar o reconhecimento e o cômputo, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente 

acadêmico, incluindo atividades de extensão, bem como a prática de estudos e 

atividades independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho, com as diferentes manifestações e expressões 

culturais e artísticas e com as inovações tecnológicas. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, que 

não se confundem com o Estágio Supervisionado ou com o Trabalho de Curso. 

 

A carga horária de Atividades Complementares será creditada ao término do 8º 

período letivo do curso, por meio de apresentação de certificados ou outros tipos de 

comprovação à Coordenação do Curso, que atestem a participação do estudante nas referidas 

atividades. Estas comprovações ou certificados poderão estar em formato impresso ou digital, 

e deverão possuir: a) carimbo/marca/selo da instituição ou responsável pela promoção da 

ação/curso/evento; b) título da atividade; c) data/período de realização da atividade; d) 

designação de carga horária cumprida; e) assinatura do responsável direto pela condução da 

atividade. 

A contabilização da carga horária será responsabilidade do Coordenador do Curso, 

podendo ser designada ao Colegiado do Curso nos casos que se julgar necessário. As 

Atividades Complementares deverão ser realizadas pelo discente no período que compreende 

sua entrada no curso e sua integralização pela Subunidade e, portanto, nos certificados e 

comprovações das mesmas deverão constar, obrigatoriamente, datas de realização das 

atividades que sejam compatíveis com o período mencionado. 

Nos casos de Atividades Complementares em que a carga horária cumprida não seja 

especificada no certificado ou comprovação (como participação em exposições artísticas e 

publicação de artigos científicos), deverá ser usada a tabela abaixo. Caberá ao Colegiado do 

Curso definir a atribuição de carga horária (compatível com a atividade) para os casos 

omissos e exceções. 

Por meio do Quadro 01, busca-se criar mecanismos de aproveitamento de 

conhecimentos adquiridos pelo estudante através de estudos e práticas independentes, 
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presenciais e/ou à distância. Para possibilitar ao estudante o aproveitamento de uma gama 

ampla de atividades relevantes à formação profissional, as atividades foram distribuídas em 

quatro tipos: Práticas de Ensino; Práticas de Pesquisa; Práticas Extensionistas; e Atividades 

Extracurriculares. 

Buscou-se equiparar a relevância de tais práticas, especialmente no que diz respeito à 

atribuição de carga horária para práticas que, em geral, não geram certificação com 

designação de carga horária cumprida, como publicação em periódicos e anais de eventos 

científicos e participação em exposições e outras manifestações artísticas. O Quadro 01 segue 

orientações da CAPES para classificação da produção intelectual, especialmente do 

Documento da Área de Artes/Música da Avaliação Trienal de 2013, buscando equilibrar a 

relevância da produção bibliográfica e da produção artística para a formação do profissional 

de Artes Visuais. 

Nos casos em que são mencionadas publicações científicas, serão usados os Qualis 

CAPES para periódicos e para eventos científicos, caso estejam disponíveis. A atribuição de 

carga horária nesses casos será compatível com aquela dos casos em que são mencionadas 

produções artísticas, nos quais será usado o Qualis Artístico (ANEXO I) sugerido no 

Documento de Área supracitado. Estas informações estão esquematizadas no Quadro 02. 

Conforme o item 5.1 ESTRUTURA DO CURSO deste Projeto Pedagógico, a carga 

horária total do curso é de 3400 h, das quais 300 h são destinadas a Atividades 

Complementares. De modo a cumprir com o disposto no item 5.7. POLÍTICA DE 

EXTENSÃO deste Projeto Pedagógico, a carga horária de Atividades Complementares 

deverá ser cumprida com no mínimo 160 h de Práticas Extensionistas. Os demais tipos de 

Atividades Complementares não possuem limite mínimo ou máximo. 
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QUADRO 01: Tabela para Contabilidade de Atividades Complementares 

TIPO DE ATIVIDADE MODO DE COMPROVAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

Práticas de 

Ensino 

Atuação profissional ou Estágio não 

obrigatório na área de docência 
Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Participação em Programas ou 

Projetos de Iniciação à Docência ou 

Monitoria 

Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Práticas de 

Pesquisa 

Atuação profissional ou Estágio não 

obrigatório na área de produção 

visual 

Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Participação em Programas ou 

Projetos de Iniciação Científica ou 

de Pesquisa 

Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Publicação de artigos ou resumos 

expandidos em periódicos ou anais 

de eventos científicos 

Cópia do artigo ou resumo 

expandido publicado e da Ficha 

Catalográfica da publicação 

Consultar 

Quadro 02 

Publicação de resumos em 

periódicos ou anais de eventos 

científicos 

Cópia do resumo publicado e da 

Ficha Catalográfica (ou 

equivalente) da publicação 

5 h por 

resumo 

publicado 

Práticas 

Extensionistas 

Ministrante de Curso, Oficina ou 

outra atividade acadêmica 
Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Participação como Apresentador de 

Comunicação em Eventos 

Acadêmicos 

Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Participação em Exposições e outras 

manifestações artísticas  

Certificado, Declaração ou cópia de 

material informativo da Exposição  

Consultar 

Quadro 02 

Participação em Programas ou 

Projetos de Extensão 
Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Participação voluntária em projetos 

sociais relacionados à área de Artes 
Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Publicação de Portfólio artístico em 

livro ou periódico 

Cópia do Portfólio publicado e da 

Ficha Catalográfica da publicação 

Consultar 

Quadro 02 

Atividades 

Extracurriculares 

Disciplinas eletivas (ofertadas em 

outros cursos da Unifesspa) 

Histórico Escolar constando 

aprovação nas disciplinas 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 

Participação como Ouvinte em 

Eventos Acadêmicos  
Certificado ou Declaração 

Indicada na 

documentação 

comprobatória 
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QUADRO 02: Classificação da Produção Intelectual para contabilização de Atividades 

Complementares 

TIPO DE ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO QUALIS 
CARGA 

HORÁRIA 

Publicação de artigo ou resumo 

expandido em periódicos ou anais de 

eventos científicos, na condição de 

único autor ou autor principal 

Qualis Periódicos e Eventos 

A1 44 h 

A2 42 h 

B1 40 h 

B2 38 h 

B3 36 h 

B4 34 h 

B5 32 h 

C 30 h 

Publicação de artigo ou resumo 

expandido em periódicos ou anais de 

eventos científicos, na condição de 

coautor 

Qualis Periódicos e Eventos 

A1 29 h 

A2 27 h 

B1 25 h 

B2 23 h 

B3 21 h 

B4 19 h 

B5 17 h 

C 15 h 

Realização de Exposição ou outra 

manifestação artística individual 
Qualis Artístico 

A1 44 h 

A2 42 h 

B1 40 h 

B2 38 h 

B3 36 h 

B4 34 h 

B5 32 h 

C 30 h 

Participação em Exposição ou outra 

manifestação artística coletiva 
Qualis Artístico 

A1 29 h 

A2 27 h 

B1 25 h 

B2 23 h 

B3 21 h 

B4 19 h 

B5 17 h 

C 15 h 

Publicação de Portfólio artístico em 

livro ou periódico 
Qualis Periódicos e Eventos 

A1 44 h 

A2 42 h 

B1 40 h 

B2 38 h 

B3 36 h 

B4 34 h 

B5 32 h 

C 30 h 
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5.5. Prática como Componente Curricular 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa, em consonância com o 

Artigo 13 da Resolução n.º 02/2015 – CP/CNE/MEC, de 01 de julho de 2015, possui em sua 

Estrutura Curricular o total de 660 horas de prática como componente curricular. Ainda 

conforme a resolução supracitada, esta carga horária deve estar distribuída ao longo do 

processo formativo, não devendo ser confundida com a carga horária relacionada ao Estágio 

Supervisionado. 

São consideradas atividades práticas aquelas protagonizadas pelo discente, 

vivenciadas no contexto de componente curricular obrigatório e sob a supervisão do docente 

responsável pelo mesmo. Dadas as especificidades da área de Artes Visuais, as práticas estão 

articuladas a conteúdos teóricos e podem estar relacionadas a atividades de: 

a) ensino e aprendizagem das artes visuais; e 

b) produção visual em meios e linguagens relativos ao curso. 

A prática relacionada a ensino e aprendizagem das artes visuais se dá em componentes 

curriculares da dimensão “Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais”, com um total de 165 

horas, e busca a aquisição de competências e habilidades pedagógicas. A prática relacionada à 

produção visual em meios e linguagens relativos ao curso se dá em componentes curriculares 

da dimensão “Fundamentos, Experimentação e Reflexão de Meios em Artes”, com um total 

de 495 horas, e busca a aquisição de competências e habilidades para a produção visual e para 

o uso da mesma como ferramenta pedagógica. 

Para tornar mais clara a distribuição da prática como componente curricular no 

processo formativo do estudante do curso, o Quadro 03  discrimina as cargas horárias teóricas 

e práticas dos componentes curriculares mencionados. 
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QUADRO 03 – PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Dimensão Componentes Curriculares 
Carga Horária CH 

Prática 

CH 

Total Teórica Prática 

Fundamentos, 

Experimentação e 

Reflexão de 
Meios em Artes 

Laboratório de Fundamentos do Desenho 15h 45h 

495h 660h 

Laboratório de Fundamentos de Escultura 15h 45h 

Laboratório de Fundamentos de Fotografia 15h 45h 

Laboratório de Fundamentos de Pintura 15h 45h 

Laboratório de Desenvolvimento em Audiovisual 15h 45h 

Laboratório de Desenvolvimento em Cerâmica 15h 45h 

Laboratório de Desenvolvimento em Gravura 15h 45h 

Laboratório de Desenvolvimento em Linguagem 
Digital 

15h 45h 

Laboratório de Aprofundamento Bidimensional 15h 45h 

Laboratório de Aprofundamento em Meios Eletrônicos 

e Digitais 
15h 45h 

Laboratório de Aprofundamento Tridimensional 15h 45h 

Ensino e 

Aprendizagem 
em Artes Visuais 

Arte na Educação Escolar 30h 30h 

165h 600h 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais I 30h  

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais II 30h  

Didática Aplicada ao Ensino das Artes Visuais 15h 15h 

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das Artes 

Visuais I 
60h  

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das Artes 
Visuais II 

60h  

Lab. de Construção de Material Didático para o Ens. 
das Artes Visuais 

30h 30h 

Libras 30h  

Prática Artística Inclusiva I 30h 30h 

Prática Artística Inclusiva II 30h 30h 

Psicologia da Educação 60h  

TICs, Arte e Educação 30h 30h 

 

 



37 
 

5.6. Política de Pesquisa 

As atividades de pesquisa são entendidas pelo corpo docente do Curso de Licenciatura 

em Artes Visuais como ferramentas importantes para o amadurecimento e atualização do 

conhecimento do profissional de Artes Visuais em formação, em aspectos científicos, 

pedagógicos, estéticos, entre outros. Desta forma, diversas estratégias são traçadas para que o 

discente a ser licenciado tenha a vivência da pesquisa como ferramenta agregadora de 

informações e produtora de conhecimento. 

Será proporcionada ao discente do curso a possibilidade de realizar atividades de 

pesquisa em duas formas: a) como componente curricular obrigatório, aqui denominado de 

PIPE; e b) como atividades complementares, conforme interesse do discente, em Estágios não 

obrigatórios (em área compatível com pesquisa em ou sobre artes visuais), Grupos de 

Pesquisa, Programas e Projetos de Iniciação Científica ou Pesquisa. 

Além disso, abre-se a possibilidade do discente cumprir parte de sua carga horária de 

Estágio Supervisionado Obrigatório nos Projetos de Pesquisa e de Extensão da Unifesspa, e 

lança-se mão de atividades de pesquisa e elaboração de produtos acadêmico-científicos como 

metodologias avaliativas das disciplinas da estrutura curricular, conforme item 4.5 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

De modo a contemplar o perfil de egresso triplo, são três os eixos da Política de 

Pesquisa do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, nos quais os Grupos de Pesquisa 

liderados por docentes do curso (e suas respectivas Linhas de Pesquisa) deverão se encaixar, 

assim como os Programas e Projetos de Pesquisa vinculados aos mesmos: 

 Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais 

 Estudos sobre Cultura Visual 

 Poéticas Visuais 

 

Segundo o Artigo 61 do “Regulamento do Ensino de Graduação” da Unifesspa, este 

Projeto Pedagógico pode prever um período letivo para que os discentes executem de maneira 

exclusiva atividades de pesquisa e extensão. Sendo assim, uma das ferramentas para incentivo 

à pesquisa são as Práticas Integradas de Pesquisa e Extensão (PIPE). A natureza destes 

componentes curriculares é a de criar um ambiente em que os discentes e docentes possam 

desenvolver livremente suas pesquisas respeitando suas linhas e os planos de atuação. Para 

tanto, foram pensados inicialmente quatro PIPE: 

 PIPE de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; 
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 PIPE de Pesquisa em Poéticas Visuais; 

 PIPE de Estudos em Cultura Visual; 

 PIPE de Artes Visuais Aplicadas. 

 

Os objetivos e modo de funcionamento das PIPE estão descritos no item 5.1 

ESTRUTURA DO CURSO. Os mesmos serão ofertados como componentes curriculares 

eletivas no 4º, 5º, 6º e 7º períodos do curso, e estarão cadastrados no Sistema Acadêmico da 

Unifesspa de maneira que os estudantes de qualquer destes semestres possam se matricular 

em qualquer um das PIPE, o que caracteriza a sua natureza optativa.  

As PIPE terão duração de 90 horas (45 horas de Pesquisa, 45 horas de Extensão) por 

semestre letivo. A contabilidade de carga horária total de Pesquisa nas PIPE, portanto, será de 

180 horas ao final da integralização. 

Na participação dentro das PIPE os discentes matriculados realizarão atividades de 

Pesquisa e Extensão individuais e/ou coletivos, a partir de um Plano de Trabalho Discente que 

deverá ser formulado no início das atividades das PIPE, e encaminhados para aprovação do(s) 

docente(s)/coordenador(es), indicando o objeto de pesquisa (relacionado aos objetivos das 

PIPE) do estudante e seu planejamento semestral. 

Cabe aos docentes vinculados às PIPE elaborar um planejamento de atividades 

semestrais do componente curricular, considerando a divisão de carga horária entre atividades 

de Pesquisa e Extensão. No caso das atividades de Pesquisa podem considerar, por exemplo, 

encontros quinzenais ou mensais para socialização das pesquisas individuais dos estudantes e 

para leituras dirigidas, como em um Grupo de Estudos. Ao final do semestre, os professores 

deverão avaliar os estudantes das PIPE, do mesmo modo que em uma disciplina. 

 

5.7. Política de Extensão 

A Política de Extensão adotada pelo Curso de Licenciatura em Artes Visuais da 

Unifesspa obedece ao Artigo 63 do Regulamento do Ensino de Graduação da Unifesspa, 

assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de 

Educação, o Plano Nacional de Extensão e a Resolução n.º 03/2014 – CONSEPE/Unifesspa, 

de 16 de abril de 2014, que prevê dentro da universidade a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

O Artigo 63 do Regulamento do Ensino de Graduação da Unifesspa, em seu segundo 

parágrafo, prevê que a carga mínima de extensão deva ser de no mínimo 10% do total de 
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Carga Horária de Integralização do Curso, ou seja, das 3400 horas da integralização do Curso 

de Licenciatura em Artes Visuais, 340 horas devem ser destinadas à prática da Extensão. 

Será proporcionada ao discente do curso a possibilidade de realizar atividades de 

extensão em duas formas: a) como componente curricular obrigatório, aqui denominado de 

PIPE; e b) como atividades complementares, conforme interesse do discente, participando de 

(ou ministrando) projetos sociais, eventos acadêmicos, cursos, oficinas, exposições, 

Programas ou Projetos de Extensão, entre outras atividades. As 340 horas de Extensão a 

serem cumpridas pelo discente do curso serão distribuídas da seguinte maneira: 180 horas 

vivenciadas nas PIPE, e 160 horas vivenciadas na forma de Atividades Complementares 

(conferir o item 5.4, que guarda a obrigatoriedade de cumprimento do total de 160 horas em 

práticas extensionistas). 

Além disso, abre-se a possibilidade do discente cumprir parte de sua carga horária de 

Estágio Supervisionado Obrigatório nos Projetos de Pesquisa e de Extensão da Unifesspa, e 

lança-se mão de atividades de extensão como metodologias avaliativas das disciplinas da 

estrutura curricular, conforme item 4.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

Os objetivos e modo de funcionamento das PIPE estão descritos no item 5.1 

ESTRUTURA DO CURSO. As mesmas serão ofertadas como componentes curriculares 

eletivos no 4º, 5º, 6º e 7º períodos do curso, e estarão cadastradas no Sistema Acadêmico da 

Unifesspa de maneira que os estudantes de qualquer destes semestres possam se matricular 

em qualquer uma das PIPE, o que caracteriza a sua natureza optativa.  

As PIPE terão duração de 90 horas (45 horas de Pesquisa, 45 horas de Extensão) por 

semestre letivo. A contabilidade de carga horária total de Extensão nas PIPE, portanto, será de 

180 horas ao final da integralização. 

Na participação dentro das PIPE os discentes matriculados realizarão atividades de 

Pesquisa e Extensão individuais e/ou coletivos, a partir de um Plano de Trabalho Discente que 

deverá ser formulado no início das atividades das PIPE, e encaminhado para aprovação do(s) 

docente(s)/coordenador(es), indicando o objeto de pesquisa (relacionado aos objetivos das 

PIPE) do estudante e seu planejamento semestral. 

Cabe aos docentes vinculados às PIPE elaborar um planejamento de atividades 

semestrais do componente curricular, considerando a divisão de carga horária entre atividades 

de Pesquisa e Extensão. No caso das atividades de Extensão podem buscar atender as 

demandas da comunidade externa (oficinas e cursos voltados ao ensino básico, empresa-

júnior etc.) e promover socialização das pesquisas dos estudantes (organizar e promover 
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seminários, exposições etc.). Ao final do semestre, os professores deverão avaliar os 

estudantes das PIPE, do mesmo modo que em uma disciplina. 

Sendo assim, conforme Artigo 65 do Regulamento do Ensino de Graduação da 

Unifesspa, serão consideradas como Atividades de Extensão, todas as atividades efetivadas 

“por meio de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e produção 

científica” desde que estejam relacionadas com as “Características Gerais do Curso” 

registradas no item 3 deste Projeto Pedagógico. 

Quando desenvolvidas na forma de Atividades Complementares, as Práticas 

Extensionistas devem ser comprovadas por meio de apresentação de certificados ou outros 

tipos de comprovação à Coordenação do Curso, que atestem a participação do estudante nas 

referidas atividades. Estas comprovações ou certificados poderão estar em formato impresso 

ou digital, e deverão possuir: a) carimbo/marca/selo da instituição ou responsável pela 

promoção da ação/curso/evento; b) título da atividade; c) data/período de realização da 

atividade; d) designação de carga horária cumprida; e) assinatura do responsável direto pela 

condução da atividade. 

A contabilização da carga horária será responsabilidade do Coordenador do Curso, 

podendo ser designada ao Colegiado do Curso nos casos que se julgar necessário. As 

Atividades de Extensão deverão ser realizadas pelo discente no período que compreende sua 

entrada no curso e sua integralização pela Subunidade e, portanto, nos certificados e 

comprovações das mesmas deverão constar, obrigatoriamente, datas de realização das 

atividades que sejam compatíveis com o período mencionado. 

Caberá ao Colegiado do Curso resolver os casos omissos. 
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5.8. Política de Inclusão Social 

A Unifesspa é uma instituição que tem, entre seus princípios (apresentados na 

Resolução n.º 17/2015 – CONSUN/Unifesspa, de 29 de outubro de 2015), o “respeito à ética 

e à diversidade étnica, cultural e biológica” e “a defesa dos direitos humanos e a preservação 

do meio ambiente”. Portanto, o Curso de Licenciatura em Artes Visuais tem sua atuação 

entremeada pela Política de Inclusão Social da própria instituição, cujos principais 

mecanismos serão delineados nesta seção. 

Conforme o Regulamento de Graduação da Unifesspa (Resolução n.º 08/2014 – 

CONSEPE/Unifesspa, de 20 de maio de 2014): 

Art. 112 Os Conselhos das Subunidades Acadêmicas deverão prover iniciativas que 

contemplem o princípio da inclusão social nas propostas curriculares de seus Cursos 

de Graduação, garantindo ações voltadas para a Educação Especial.  

§1º Caberá à Administração Superior prover as Unidades Acadêmicas de recursos 

orçamentários e financeiros que garantam condições favoráveis indispensáveis à 

realização das orientações inclusivas, a partir de demanda informada a cada período 

letivo.  

§2º A inclusão mencionada no caput deste artigo refere-se a responsabilidades 

concernentes ao atendimento de discentes portadores de necessidades especiais, 

como:  

I - recursos didático-pedagógicos;  

II - acesso às dependências das Unidades e Subunidades Acadêmicas;  

III - pessoal docente e técnico capacitado;  

IV - oferta de Cursos que possam contribuir para o aperfeiçoamento das ações 

didático-pedagógicas. 

 

Logo, o Curso de Licenciatura em Artes Visuais e a Subunidade ao qual está 

vinculado são responsáveis diretos por oferecer atendimento inclusivo, na forma de 

acessibilidade física, intelectual e cultural aos seus diversos estudantes. No que diz respeito ao 

“acesso às dependências das Unidades e Subunidades Acadêmicas”, a Coordenação do Curso 

notificará a Subunidade e a Unidade às quais se vincula, à medida que surjam demandas de 

discentes portadores de deficiência, para que as mesmas solicitem à PROADI (Pró-reitoria de 

Administração e Infraestrutura) as providências cabíveis, criando condições favoráveis 

indispensáveis à realização das orientações inclusivas. No momento, o prédio do ILLA 

(Instituto de Linguística, Letras e Artes) conta com banheiro e elevador próprios para 

deficiente físico, além das passarelas do Campus em que se situa possuírem piso especial 

destinado a deficientes visuais, conforme item 8.3 INSTALAÇÕES. 

No que diz respeito a “recursos didático-pedagógicos”, “pessoal docente e técnico 

capacitado” e “oferta de Cursos que possam contribuir para o aperfeiçoamento das ações 

didático-pedagógicas”, o Curso de Licenciatura em Artes Visuais mantém e manterá diálogo 

constante com o NAIA (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica) e com a PROEG 

(Pró-reitoria de Ensino de Graduação), conforme surgimento de demandas, para que 
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viabilizem capacitações aos docentes e técnicos atuantes no Curso e auxiliem no 

acompanhamento da formação de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

A Unifesspa promove anualmente, como parte de sua Política de Inclusão Social, a 

reserva de seis vagas, por acréscimo, para ingresso nos seus cursos de graduação, assim 

distribuídas: duas vagas para pessoas com deficiência, duas vagas para quilombolas e duas 

vagas para indígenas. Tal medida está regulamentada na Resolução n.º 22/2014 – 

CONSEPE/Unifesspa, de 13 de novembro de 2014. Já na entrada de sua segunda turma 

(dezembro de 2015), foi aprovada para o Curso de Licenciatura em Artes Visuais uma 

discente indígena, proveniente da Aldeia Kyikatejê, o que tem motivado o diálogo com NAIA 

e PROEG para proporcionar acessibilidade cultural à discente. 

Também se deve considerar a Política de Assistência e Integração Estudantil da 

Unifesspa, regulamentada por meio da Resolução n.º 31/2015 – CONSEPE/Unifesspa, de 25 

de fevereiro de 2015, que explicita em seu Art. 4º que a instituição buscará, entre outras 

coisas: estabelecer estratégias que assegurem igualdade de acesso, permanência e conclusão 

do curso; disponibilizar recursos específicos para a Política de Assistência e Integração 

Estudantil da Unifesspa; e instituir programas e projetos para alunos com necessidades 

especiais – educativas, físicas, psíquicas ou motoras. O Art. 6º do mesmo documento define 

para a Política de Assistência e Integração Estudantil da Unifesspa os seguintes eixos 

estruturantes: 

I - Assistência prioritária: conjunto de ações e apoios/auxílios que visam reduzir as 

desigualdades sociais, favorecendo a inclusão social na educação, oferecendo 

condições básicas de alimentação, moradia e transporte, de modo a permitir o 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, colaborando para a sua 

permanência e conclusão do curso;  

II - Promoção e Prevenção: conjunto de ações e serviços para implementação de 

medidas para viabilizar a saúde, qualidade de vida, esporte, cultura e lazer, 

valorizando a integração estudantil e manifestações culturais;  

III - Apoio e Acompanhamento à Formação: conjunto de ações e serviços que 

estimulem a integração do estudante ao contexto universitário e a vivência em 

sociedade, reforçando a indissociação entre ensino-pesquisa-extensão, considerando 

aspectos pedagógicos, psicossociais e acadêmicos visando à permanência e 

conclusão do curso;  

IV - Inclusão e Cidadania: conjunto de ações e serviços que promovam a 

acessibilidade e inclusão dos estudantes com deficiência, dificuldades de 

aprendizagem, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e 

superdotação, contribuindo para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, 

bem como a promoção à igualdade de gênero e étnico-racial, à diversidade sexual, 

às ações afirmativas, incentivando a formação de cidadania.  

 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais promoverá, aos seus discentes, a circulação 

de informações a respeito dos programas e projetos referentes à Política de Assistência e 

Integração Estudantil da Unifesspa, buscando fortalecer o diálogo entre seus estudantes e 
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outros órgãos da Unifesspa, como a DAIE (Diretoria de Assistência e Integração Estudantil), 

vinculada à PROEX (Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis). 

Quanto a Política de Inclusão Social interna ao Curso, se considera especialmente a 

legislação que estabelece orientações para inclusão social na educação. O Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais adota as estratégias indicadas abaixo para propiciar ao 

estudante, durante sua formação, conhecimentos teóricos e práticos de: 

- Educação para as Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena (em cumprimento à Resolução n.º 01/2004 – CNE/CP/MEC, 

de 17 de junho de 2004); 

- Língua Brasileira de Sinais – Libras (em cumprimento ao Decreto da Presidência da 

República n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005); 

- Educação em Direitos Humanos (em cumprimento à Resolução n.º 01/2012 – 

CNE/CP/MEC, de 30 de maio de 2012); 

- Educação Ambiental (em cumprimento à Resolução n.º 02/2012 – CNE/CP/MEC, de 

15 de junho de 2012). 

 

5.8.1. Discussão sobre práticas e posturas educacionais, sociais e políticas que 

contemplem as relações étnico-raciais de maneira horizontalizada, não-hierárquica e atenta às 

especificidades dos grupos sociais que compõem o todo das sociedades contemporâneas, por 

meio de abordagem nas seguintes Atividades Curriculares: 

- Arte na EducaçãoEscolar (60h); 

- Arte, Políticas Públicas e Cidadania (60h); 

- Etnicidade e Multiculturalismo (60h). 

 

5.8.2. Apresentação de repertórios culturais de sociedades Africanas, Indígenas e 

Afro-Brasileiras, por meio de abordagem, em paralelo com outros repertórios culturais, nas 

seguintes Atividades Curriculares: 

- Arte, Cultura e Sociedade (60h); 

- Artes Visuais (90h); 

- Artes no Brasil (60h); 

- Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais (60h); 

- Fundamentos da História da Arte (60 h); 

- Seminário de Tópicos Socioculturais: Descolonialidade no Estudo das Artes Visuais 

(60h). 
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5.8.3. Apresentação de diferentes tipos de necessidades especiais, dos meios 

educacionais para atender aos seus portadores no âmbito do ensino de artes visuais e das 

políticas públicas existentes voltadas a tais questões, por meio: 

I – De maneira específica, de abordagem teórica e prática das questões referentes à 

diversidade de pessoas com necessidades educacionais especiais, e de sua inclusão por meio 

do ensino de artes visuais, nas seguintes Atividades Curriculares: 

- Prática Artística Inclusiva (120h). 

- Libras (60h). 

II – De maneira complementar, de abordagem teórica e prática das questões referentes 

à diversidade de pessoas com necessidades educacionais especiais, e de e de sua inclusão por 

meio do ensino de artes visuais, nas seguintes Atividades Curriculares: 

- Psicologia da Educação (60h); 

- TICs, Arte e Educação (60h); 

- Seminário de Tópicos Socioculturais: Políticas Públicas para as Artes Visuais (60h). 

 

5.8.4. Apresentação de conhecimentos teóricos e práticos – considerando os objetivos 

explicitados nos Art. 13 e Art. 14 da Resolução n.º 02/2012 – CNE/CP/MEC, de 15 de junho 

de 2012 – que tratem das questões relativas à Educação Ambiental, por meio: 

I – De abordagem prática, visando o desenvolvimento de técnicas e tecnologias 

artísticas e/ou pedagógicas, considerando as especificidades naturais e culturais amazônicas, 

de forma complementar nas seguintes Atividades Curriculares: 

- Didática do Ensino de Artes Visuais (60h); 

- Instrumentos Pedagógicos para o Ensino de Artes Visuais (60h); 

- Laboratório de Construção de Material Didático para o Ens. de Artes Visuais (60h); 

- Laboratórios de Fundamentos, Desenvolvimento e Aprofundamento (660h), voltados 

aos meios plásticos e tecnologias digitais; 

II – De abordagem teórica, visando o desenvolvimento de reflexões e posturas atentas 

às necessidades éticas e socioambientais das sociedades contemporâneas, de forma 

complementar nas seguintes Atividades Curriculares (além daquelas descritas no item 5.8.1): 

- Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação (60h); 

- Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico (60h). 
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5.8.5. Criação de situações de experiência voltadas a questões éticas e de Direitos 

Humanos, além daquelas possibilitadas nos itens descritos acima e considerando os princípios 

expressos no Art. 3 da Resolução n.º 01/2012 – CNE/CP/MEC, de 30 de maio de 2012, por 

meio das seguintes atividades de integração e diálogo da universidade com outras instituições 

e segmentos sociais: 

- Estágio Profissional Supervisionado (400h) em instituições de ensino público regular 

e instituições culturais; 

- Seminário de Tópicos Socioculturais: Políticas Públicas para as Artes Visuais (60h); 

- ações de extensão e atividades complementares junto a segmentos sociais em 

situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com os movimentos sociais e a 

gestão pública. 
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6. PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE 

 

Segundo o Artigo 6o do Regulamento do Ensino de Graduação “os Cursos de Graduação da 

Unifesspa deverão adotar o planejamento e a avaliação como procedimentos necessários e 

permanentes da organização curricular e do processo de ensino-aprendizagem”. Complementado com 

os Artigos 88 e 89 que define a responsabilidade de definir o planejamento das Atividades 

Curriculares de cada período letivo à Subunidade, e organizado pelo Regimento Interno da mesma, 

estipula-se que o Corpo Docente do Curso de Licenciatura em Artes Visuais apresenta na reunião de 

Colegiado anterior ao início de cada semestre os Planos de Ensino, os Projetos de Pesquisa e 

Extensão de cada docente, bem como os Planejamentos de Atividades das PIPE, para apreciação 

dos colegas e planejamento de ações e atividades interdisciplinares, gerando um documento 

demonstrativo. Ao ser aprovada, segue para o Conselho da Subunidade para aprovação. 
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7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

7.1. Concepção e princípios da avaliação  

 A avaliação dar-se-á de forma processual, construída na dinâmica ação-reflexão-ação, 

onde os instrumentos de acompanhamento e avaliação subsidiarão a (re) orientação da práxis 

pedagógica. Dessa feita, instrumentos como a prática de estágio surgem como proposta de 

uma docência compartilhada, participativa, propondo uma (inter)relação entre ações 

orientadas por profissionais vigentes/reconhecidos em ambiente institucional de trabalho e um 

aluno estagiário, sendo uma atividade articulada junto à prática (ensino), atividades de 

trabalho acadêmico dos núcleos dinamizadores da proposta (pesquisa), bem como ações 

alinhadas ao projeto societário, político, ético da instituição aqui proponente (extensão), 

atividade esta que, dentre outras características, apresenta a Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará à sociedade em ações, previamente, elaboradas e construídas de forma 

coletiva. 

 Segundo Queiroz (2003, p.31) avaliação seria uma 

(…) apreciação, ação de determinar o valor de um trabalho, de uma ação. Consiste 

na coleta de dados quantitativos e qualitativos no universo pedagógico, o termo 

avaliação tem sido empregado para referir-se a: medida de desempenho escolar, 

procedimento de atribuição de nota/conceito ou aplicação de um instrumento de 

testagem do aproveitamento escolar – “prova”. Assim, revisar o termo, segundo 

alguns teóricos, é importante para nos aproximarmos de sua definição.  

 A questão que, aqui, se faz pertinente levantar em discussão é o “como medir?”, “de 

quais estratégias se valerá o professor para construir conceitos e juízos de valores acerca dos 

resultados propostos pelos acadêmicos? Chega-se, com isto, ao conceito de avaliação aberta, 

mais livre, eivada e construída em várias direções, observando diversos fatores, que não 

somente os tradicionais dias avaliativos (provas, seminários, atividades em sala…), mas o 

processo do percurso, levando em consideração, inclusive, os percalços que estiveram 

motivando aquilo que optou-se chamar de fracasso acadêmico (oriundos da má infraestrutura 

ali percebida na instituição, o cansaço bem como sobrecarregamento do professor, do aluno, 

ações externas que fugiram ao controle da instituição). 

 À luz de Luckesi (1995), alguns tópicos subsidiam a nossa compreensão acerca dessas 

questões. A avaliação tem sido utilizada, erroneamente, tão somente como constructo 

classificatório e não como um meio, um entre-lugar, um diagnóstico, o que, de fato, 

desaguaria, verdadeiramente, em uma prática pedagógica. A avaliação deveria ser um 
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momento de “fôlego”, uma pausa para pensar a práxis e regressar a ela, como um meio de 

julgar a processo, mas não o concebendo como fim. Sendo utilizada como uma função 

diagnóstica, seria um momento dialético do processo para avançar no desenvolvimento da 

ação, do crescimento para a autonomia e competência. Esse PPC vem cuidar para que a 

discussão avance da concepção de avaliação como função classificatória, a que constitui-se 

num instrumento estático e freador do processo de crescimento, subtraindo do processo de 

avaliação aquilo que lhe é constitutivo, isto é, a tomada de decisão quanto à ação, quando ela 

está avaliando uma ação. 
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7.2. Avaliação da aprendizagem 

 Concebemos o PPC, enquanto proposta pedagógica, um importante documento que 

instrumentaliza/direciona, docentes, discentes e técnicos para uma formação que privilegia, 

dentre alguns tópicos, a tomada de consciência (educacional, estética, ética, política...), a 

reflexão, a possibilidade de detecção de fatores positivos e negativos no processo, suas 

reconstruções. O presente projeto almeja alcançar, de forma satisfatória, efetiva e crítica, a 

qualidade do complexo processo de ensino aprendizagem em Arte no adento da Pós 

modernidade, período epistemológico denso, plural e rico em transitoriedades, seja de campo 

estético e/ou teórico. Dessa feita, a avaliação, levanta-se em  um necessário debate do “como 

fazê-la?”, quais habilidades avaliar, quais mecanismos, quais potencialidades, o que sugere 

que tal processo carece de reflexões para compreendermos a natureza do objeto investigado, o 

conhecimento alcançado, bem como o desenvolvimento de competências e habilidades. A 

avaliação, portanto, emerge como ponto nevrálgico e  constitutivo das práticas curriculares, 

sob os diferentes aspectos nas suas diversidades poliédricos (auto-avaliação, hetero-avaliação; 

técnicas avaliativas etc.) que devem promover questionamentos, dialogismo, possibilidades de 

superação e, sobretudo, de ensino e aprendizagem. O presente PPC está considerando esta 

concepção de avaliação tanto para avaliar o próprio Projeto Político-Pedagógico do curso, 

como para o processo ensino-aprendizagem no correr das atividades. 
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7.3. A avaliação do Processo Ensino 

Como referência avaliativa do processo ensino-aprendizagem, reafirmamos a concepção 

processual de avaliação, a proposta de Diretrizes Curriculares que especificam competências para a 

formação do Licenciado em Artes Visuais e as Resoluções da Universidade Federal do Sul e Sudeste 

do Pará (Unifesspa) sobre a verificação do rendimento acadêmico. Prima-se, com tais indicativos, que 

o processo avaliativo não se configure para o aluno como um mero traçado tradicional de 

memorização, teste, ou mais: sinônimo de ansiedade, burocracia e/ou punição. Mas, sobretudo, que a 

avaliação seja o exercício reflexivo e mediador da qualificação profissional e humanística. A avaliação 

consonante ao processo de ensino e aprendizagem precisa estar em sinergia com a concepção de 

currículo integrativo, de projeto coletivo e transdisciplinar através da reflexão sobre o que avaliar, 

como e quando avaliar, quem são os sujeitos avaliadores e avaliados e porque avaliar. Esta avaliação 

deve ser orientada com a finalidade de trabalhar a autonomia dos futuros licenciados, dar a estes a 

possibilidade do contato com o ambiente de trabalho, as situações reais, a qualificação científica para 

o enfrentamento de problemáticas, deixando-os esclarecidos de seu papel no processo emancipador, 

político e ético, bem como suas atribuições técnico/operativas. 

Avalia-se a área de conhecimento (epistemológico, hermenêutico), as habilidades (caráter 

técnico), as atitudes e os valores emergentes do processo de formação do professor em formação (ético 

e político), bem como, a capacidade de comunicação, de resolução de problemas e a habilidade para 

ensinar. Avalia-se através de testes escritos com formatações variadas (múltipla escolha, questões 

dissertativas), apresentação de seminários, realização de pesquisa, aulas, relatórios de ensino, 

exposições, relatos de experiências, Portfólio, Mostras, atividades em projetos de pesquisa e extensão, 

dentre outras atividades. Com isto, avalia-se, de forma concomitante, o aluno, o professor e o objeto 

de conhecimento, por modo individual e/ou coletivo, inclusive por outros fóruns externos à 

Universidade (quando de bancas de TCC, coorientações, assessorias acerca de Exposições, mostras). 

Avalia-se, sobretudo, para discutirmos acerca do processo, as existentes lacunas, os avanços e 

retrocessos, movimentos de refração, também para classificar e para a promoção acadêmica, de acordo 

com as resoluções em vigor e dispostas no correr do presente PPC. Os diferentes métodos de avaliação 

visam garantir uma reflexão e/ou redimensionamento do processo de aprendizagem, se ela tem sido 

conseguida com efetividade, bem como o desenvolvimento e a flexibilização do currículo, sólida 

formação do Licenciado em Artes Visuais, observando-se assim os princípios de inovação (teórica, 

metodológica, pedagógica, tecnológica...), coerência com os princípios da Unifesspa e a natureza 

Ético-política do PPC proposto, de modo a influir positivamente para formação de profissionais 

competentes, críticos, esclarecidos acerca da Cultura Visual a que estamos imersos de há tempos e 

motivados de forma responsável a desempenhar atividades voltadas para o universo da Arte, enquanto 

área construtora/fomentadora de conhecimento. 
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7.4. A avaliação do Projeto Político Pedagógico 

Esta avaliação refere-se aos princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico 

estabelecido no marco referencial, estendendo-se aos objetivos, perfil do egresso, estrutura 

curricular e flexibilização, corpo docente, discente e infraestrutura. 

Nesse sentido, coloca-se a realização de algumas medidas tais como:  

• Desenvolvimento de uma Política de Qualificação do corpo docente em consonância 

com as tendências internacionais na área de Artes e Educação;  

• Entronização didático-pedagógica, no início de cada semestre letivo, através de 

cursos, palestras, semana pedagógica e/ou outras atividades compatíveis;  

• Realização de intercâmbios com outras instituições de ensino superior, institutos 

(Arte na Escola) e projetos de pesquisa e/ou extensão (Media Lab/Unifesspa) para o 

desenvolvimento de uma política de integração entre as universidades e a sociedade;  

• Realização de fóruns abertos de avaliação bem como ao conselho Departamental, 

Colegiado do Curso e Pro/reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão;  

• Avaliação de desempenho acadêmico, semestral, por meio de questionários de 

avaliação e autoavaliação para professores e alunos (via SIGAA);  

• Ampla divulgação (via SIGAA) dos resultados dos processos avaliativos através de 

relatórios de produção docente, além de outros mecanismos, com periodicidade semestral ou, 

no máximo, anual, por parte da Coordenação do Curso, Colegiado e outros Conselhos. 
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8. INFRAESTRUTURA 

 

8.1. Docentes 

O corpo docente que compõe o Colegiado do Curso de Artes Visuais é formado em 

sua maioria por servidores efetivados recentemente na instituição, tendo em sua composição 

atual 6 (seis) professores, todos em regime de Dedicação Exclusiva. Destes, 2 (dois) possuem 

titulação de doutores, 2 (dois) estão em fase final de doutoramento e 2 (dois) são mestres 

(com afastamento para capacitação previsto para 2018, conforme Plano de Capacitação 

Docente adiante). Até o final do ano de 2016 serão realizados mais dois concursos para 

professores do magistério superior em caráter de efetivo. Assim, ao final de 2016 e início de 

2017, teremos um total de 8 (oito) professores para o Colegiado do Curso de Artes Visuais. 

Segue abaixo a lista atual dos docentes e suas titulações: 

Nome Formação 
Regime de 

Trabalho 

Situação em 

2016 

Alexandre Silva dos 

Santos Filho 

Bacharel em Arquitetura 

(UFPA), Mestre em 

Comunicação e Cultura 

(UFBA) e Doutor em 

Educação (UFG). 

DE 

Ativo 

Diretor do 

Instituto de 

Linguística, 

Letras e Artes 

Gil Vieira Costa 

Bacharel e Licenciado Pleno 

em Artes Visuais (ESMAC), 

Mestre em Artes (UFPA) e 

Doutorando em História 

(UFPA). 

DE 

Afastado para 

conclusão de 

Doutorado 

Hélio Passos Rezende 

Bacharel em Artes (UFMG), 

Mestre em Artes Visuais 

(UFMG) e Doutorando em 

Arquitetura (UFMG). 

DE 

Afastado para 

conclusão de 

Doutorado 

João Leno Pereira de 

Maria 

Graduação em Licenciatura 

Plena em Letras (UFPA), 

Bacharelado em Serviço 

Social (UFPA), 

Especialização em Ensino 

Aprendizagem (UFPA), 

Mestrado em Artes (UFPA). 

DE Ativo 

Teófilo Augusto da 

Silva 

Bacharel em Comunicação 

Social habilitação 

Publicidade e Propaganda 

(UFES), Mestre em 

Cognição e Linguagem 

(UENF) na linha de pesquisa 

interdisciplinar em Ciências 

Humanas, Artes e Filosofia. 

DE 

Ativo 

Coordenador do 

Colegiado e de 

Estágio 

Wilson Roberto da 

Silva 

Bacharel em Educação 

Artística (MACKENZIE  - 

SP), Mestre em Artes 

(UNESP) e Doutorado em 

Artes (UNICAMP). 

DE Ativo 
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8.1.1. Plano de Capacitação Docente 

O Plano de Capacitação Docente aqui apresentado foi elaborado pelo Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Artes Visuais, a partir da Segunda Reunião Ordinária do Colegiado, 

realizada em 13 de dezembro de 2016. Foi construído considerando o Plano de Carreiras e 

Cargos do Magistério Federal e a Carreira do Magistério Superior (disciplinados pela Lei n.º 

12.772, de 28 de dezembro de 2012); respeitando o número atual de professores efetivos; 

observando os professores efetivos que já estão inseridos em programas de pós-graduação 

(Gil Vieira Costa e Hélio Passos Rezende); e prevendo a entrada de dois professores efetivos 

em 2016 (edital da Unifesspa para Classe de Professor Assistente, em trâmite) e no mínimo 

mais dois professores efetivos em 2017 (para atender as demandas geradas pela entrada de 

novas turmas). 

Este plano pode ser modificado, a depender da oferta de vagas para o quadro e da 

aprovação nas instâncias competentes (Colegiado do Curso, Conselho da Faculdade e 

Conselho do Instituto). O afastamento de professor está condicionado à aprovação em 

programas de pós-graduação, caso contrário fica assegurada sua saída para o(s) ano(s) 

seguinte(s), mediante aprovação das instâncias mencionadas. Também fica assegurado o 

direito de prorrogação por mais um ano a partir da data de retorno prevista no quadro abaixo, 

caso a prorrogação se faça necessária para conclusão da capacitação do professor, e seja 

devidamente justificada e aprovada pelas mesmas instâncias. 

O plano pode está sintetizado nas seguintes tabelas: 1) Plano de Capacitação Docente 

organizado por servidor; e 2) Plano de Capacitação Docente organizado por ano. 

 

PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE ORGANIZADO POR SERVIDOR 

Nome do Docente Titulação 
Doutorado Pós-doutorado 

Saída Retorno Saída Retorno 

Alexandre Silva dos Santos Filho Doutor - - 2021 2022 

Gil Vieira Costa Mestre 2016 2018   

Hélio Passos Rezende Mestre 2016 2017   

João Leno Pereira de Maria Mestre 2018 2022   

Teófilo Augusto da Silva Mestre 2018 2022   

Wilson Roberto da Silva Doutor - - 2019 2020 
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PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE ORGANIZADO POR ANO 

Ano 

Nome do Docente 

A.S.S.F. G.V.C. H.P.R. J.L.P.M. T.A.S. W.R.S. D.I. 1* D.I. 2* 
D.I. 

3** 

D.I. 

4** 

2016 X Afast. Afast. X X X X X - - 

2017 X Afast. X X X X X X X X 

2018 X X X Afast. Afast. X X X X X 

2019 X X X Afast. Afast. Afast. X X X X 

2020 X X X Afast. Afast. X X X X X 

2021 Afast. X X Afast. Afast. X X X X X 

2022 X X X X X X Afast. Afast. X X 

2023 X X X X X X Afast. Afast. Afast. Afast. 

2024 X X X X X X Afast. Afast. X X 

2025 X X X X X X Afast. Afast. X X 

* Docente ingressante, Mestre (reabertura de edital em trâmite), com previsão de entrada em 2016. 

** Docente ingressante, Doutor, com previsão de entrada em 2017. 
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8.2. Técnicos 

O corpo técnico-administrativo do Instituto de Linguística, Letras e Artes da 

Unifesspa, unidade a que se vincula o curso de Licenciatura em Artes Visuais é composto 

pelos seguintes funcionários: 

 

Nome do Funcionário Cargo Função 

Shirley Almeida Santana Secretária Executiva 
Secretária Administrativa 

Titular 

Othon Amil de Santiago Sousa Assistente em Administração 
Coordenador de Apoio 

Administrativo 

William de Oliveira e Oliveira Assistente em Administração 
Coordenador de Apoio 

Acadêmico 

O plano de capacitação dos técnicos é regido pelo Plano de Cargos e Carreira de 

Técnico Administrativo em Educação, instituído pela Lei 11.091/2005 e atualmente as 

atividades administrativas do Colegiado e da Coordenação são realizadas pelo Técnico 

Administrativo William Oliveira de Oliveira, todavia o mesmo é técnico responsável pela 

Subunidade. Projetamos que para total funcionalidade das atividades docentes, atendimento a 

discentes e processos administrativos seriam necessários 4 (quatro) outros técnicos.  

Quantidade 

de Técnicos 
Laboratórios Atendidos Formação Mínima Requerida 

1 (Hum) 

Lab. de Fundamentos do Desenho 

Lab. de Fundamentos de Pintura 

Lab. de Desenvolvimento em Gravura 

Lab. de Aprofundamento Bidimensional 

Bacharel ou Licenciado em 

Artes Visuais, Arquitetura, 

Design, Desenho Industrial, 

Comunicação Social 

1 (Hum) 

Lab. de Fundamentos de Escultura 

Lab. de Desenvolvimento em Cerâmica 

Lab. de Aprofundamento Tridimensional 

Bacharel ou Licenciado em 

Artes Visuais, Arquitetura, 

Design, Desenho Industrial 

1 (Hum) 

Lab. de Fundamentos de Fotografia 

Lab. de Desenvolvimento em Audiovisual 

Lab. de Desenvolvimento em Linguagem Digital 

Lab. de Aprofundamento em Meios Eletrônicos e Digitais 

Bacharel ou Licenciado em 

Artes Visuais, Arquitetura, 

Design, Desenho Industrial, 

Comunicação Social 

1(Hum) Biblioteca Setorial Ensino Médio Completo 

Tais demandas devem ser sanadas com a execução de concurso público para técnicos 

de nível médio e superior a ser executado ainda este ano.  
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8.3 Instalações 

O Curso de Licenciatura em Artes Visuais está localizado no Prédio do Instituto de 

Linguística, Letras e Artes no Campus 3 – Cidade Universitária, no Bairro de Cidade Jardim, 

Nova Marabá. 

O prédio, que possui rampas, elevador e sinalização tátil para pessoas com deficiência,  

tem 4 (quatro) salas de aula equipadas com 120 (cento e vinte) carteiras, quadros brancos e 

climatizadas. Além disso, possui um Laboratório de Informática voltado para a Graduação 

equipado com 12 (doze) computadores HP, processador i5 Pro, 8 Gb de memória RAM e 

equipamentos próprios para a inclusão de pessoas com deficiência visual. O Curso de Artes 

utiliza também neste prédio o Laboratório Experimental em Práticas Digitais e Eletrônicas 

que está equipado com 12 iMacs de 27” com processadores i5, 8Gb de RAM, 1Gb de RAM 

de Placa de Vídeo dedicada; além de 6 MacBooks Pro com processadores i5, e 4Gb de RAM.  

O ateliês de Pintura, Desenho, Escultura, Xilografia estão localizados temporariamente 

em um galpão alugado pela instituição localizado na Folha 28. Convém salientar que junto às 

Pro-reitorias de Ensino de Graduação e de Infraestrutura (PROEG e PROADI) foi definida a 

construção de um Galpão específico para o Curso de Artes. Este será localizado no Campus 3 

– Cidade Universitária, próximo ao Prédio atual do ILLA, tendo 250 m2 de área e irá receber 

todos os Laboratórios/Ateliês do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, bem como os 

espaços específicos para Gabinete dos Professores (o Projeto pode ser visualizado no Anexo 

II).  

Situação Atual Metragem Quant. Demanda Total 

Salas de aula 48m2 04 02 06 

Salas para projetos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão / Laboratório de Informática 
48m2 01 01 02 

Salas para Administração 30m2 04 00 04 

Salas para Professores 30m2 01 00 01 

Gabinete de Professores 15m2 00 06 06 

Biblioteca Setorial 80m2 00 01 01 

Laboratório de Experimentação em Práticas 

Digitais e Eletrônicas 
30m2 01 01 01 

Laboratório de Fundamentos do Desenho 

Laboratório de Fundamentos de Pintura 
30m2 01 00 01 
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Laboratório de Desenvolvimento em Gravura 

Laboratório de Aprofundamento Bidimensional 

Laboratório de Fundamentos de Escultura 

Laboratório de Desenvolvimento em Cerâmica 

Laboratório de Aprofundamento Tridimensional 

30m2 01 00 01 

TOTAL  06 19 25 

 

 

DEMANDA DE ESPAÇOS NECESSÁRIOS AO CURSO 

 

FUNÇÃO ESPAÇOS QUANT. TAMANHO EQUIPAMENTOS 

Aulas Teóricas 

e/ou de multimeios 

Sala com ar 

condicionado e 

equipamentos para 

apresentação de 

imagens 

05 
40 m2 cada 

Sala 

- Televisão 

- Ar condicionado 

- Aparelho de DVD 

- Data Show 

- Computador portátil 

- Ponto para internet 

- 1 mesa de professor 

- Carteiras comuns da sala de aula 

- Sala climatizada 

Laboratório de 

Áudio e Vídeo 

(multimeios) 

Sala de audiovisual: 

estúdio, edição 
01 

Estúdio 

climatizado: 

40m2 

Sala de 

edição: 15 m2 

 

- Estúdio climatizado, com isolamento 

acústico e de luz para captação de imagem e 

som, oferecendo estrutura para montagem de 

cenário, equipamentos de iluminação 

permanente e móveis, câmeras filmadoras, 

câmeras fotográficas, equipamentos de áudio 

para captação, gravação e reprodução de som 

e demais equipamentos que se fizerem 

necessários, computadores capazes de efetuar 

o trabalho de edição de imagem e áudio, 

conforme configurações específicas dos 

computadores exigidos pelos componentes 

curriculares, a fim de potencializar as 

demandas didático- pedagógicas do curso e a 

evolução tecnológica. 

- Armários para guarda de material e 

equipamentos 

- Sala climatizada 

Laboratório de 

informática: 

linguagem e 

design e fotografia 

digital (ambientes 

interativos) 

E acesso livre aos 

alunos 

Sala para produção de 

textos, pesquisa e 

acesso a internet e 

produção de projetos 

digitais 

01 

 

 

01 

Sala de 

ambiente 

interativo: 

45m2 

Sala de acesso 

a internet dos 

alunos: 40 m2 

- 30 computadores, especificados com 

tecnologia atualizada. Scanner, impressora e 

leitores e gravadoras de DVD etc. 

- Mesas e cadeiras 

- 20 computadores para acesso dos alunos 

- Sala climatizada 

Laboratório de 

Animação 
Sala 01 40m2 

- Mesa de luz, armários para guarda de 

material, Mapoteca A1 

- Sala climatizada 
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Laboratório de 

fotografia 

Sala com as 

necessidades 

específicas para 

tratamento de imagem 

digital e fotografia 

analógica 

01 40m2 

- Laboratório e manipulação de imagem 

analógica e digital. 

- Bancada, cubas e quadros de observação. 

- Mesa, carteiras e armários 

- Sala climatizada 

Laboratório de 

Desenho 

Espaço tipo anfiteatro, 

com ar condicionado 
01 45m2 

- 30 Mesas individuais para desenho 

- 30 armários individuais para guarda de 

equipamento e material 

- Sala climatizada 

Laboratório de 

pintura 

Espaço específico 

para esse uso 
01 45m2 

- Bancadas para trabalhos individuais, 

- 30 Cavaletes, 

- Lavatórios /pias 

- Armários individuais para guarda de 

materiais 

Laboratório de 

Escultura 

Espaço específico 

para esse uso com pé 

direito ampliado 

01 45m2 

- Bancadas para trabalhos individuais, 

- Lavatórios /pias 

- Armários individuais para guarda de 

materiais 

Laboratório de 

Cerâmica 

Espaço para pesquisa 

com argila e 

confecção de objetos 

utilitários e não 

utilitários 

01 45m2 

- Espaço equipado com tornos e fornos 

elétricos, estantes para secagem e depósito 

para diversos tipos de argila padrão, a serem 

pesquisados na região, e, assim, possa atender 

aos objetivos da dimensão das disciplinas 

tridimensionais 

- Armários individuais para guarda de 

materiais 

Laboratório de 

Gravura 

Sala de produção de 

Xilogravura, 

Calcogravura e 

Serigrafia 

01 45m2 

- Prensa de Gravura com rolo giratório 

- Armários para guarda de material 

específicos e produção dos alunos 

- 3 Mesas de madeira 300x120 cm 

- Bancadas para calcogravura e caixa de breu 

- Tanque de revelação, mesa de luz e espaço 

para sensibilização e revelação de tela 

serigráfica. 

- Mesa de impressão e plotagem 

Laboratório de 

projetos 

experimentais em 

Artes Visuais 

Espaço específico 

para esse uso com pé 

direito alterado 

01 45m2 

Conforme especificações exigidas pelos 

componentes curriculares, a fim de 

potencializar as demandas didáticas 

pedagógicas do curso e a experimentação dos 

recursos atribuídos para este espaço. Sala 

climatizada 

Laboratório de 

objeto e instalação 

Espaço específico 

para esse uso 
01 45m2 

Conforme especificações exigidas pelos 

componentes curriculares, a fim de 

potencializar as demandas didáticas 

pedagógicas do curso e a experimentação dos 

recursos atribuídos para este espaço. 

Sala climatizada 

Sala de Exibição 

de Multimeios e 

teleconferências 

Mini auditório para 60 

lugares 
01 60 m2 

- Cadeiras de plateia bancada de júri 

- Telão, projetor de imagem, som e mesa de 

controle de som e imagem 

- Ponto de acesso a internet 

- Sala climatizada 

Sala do Colegiado 
Sala administrativa 

com dois espaços: 

atendimento do aluno 

01 25m2 
- 2 Mesas 

- 4 cadeiras 

- 2 arquivos 



59 
 

e sala do coordenador - 3 armários 

- Bebedouro de água mineral 

- Balcão de atendimento tipo aquário 

- Impressora multifuncional, ponto de acesso 

a internet, 

- Telefone com ramal 

- Sala climatizada 

Gabinetes de 

professores 

Sala de pesquisa e 

atendimento e 

orientação de aluno 

para 2 professores 

05 15m2 

- 2 mesas, 

- 4 cadeiras, 

- 2 computadores, 

- 2 estantes, 

- 2 armários, 

- telefone com ramal, 

- impressora multifuncional, 

- ponto de acesso a internet 

- Sala climatizada 

Sala de 

professores 

Sala de reunião e 

espera de professores 
01 25 m2 

- Mesa de reunião e 12 cadeiras 

- Ponto de acesso internet 

- Sala climatizada 

- Telefone com ramal 

- Armário de apoio 

- Bebedouro de água mineral 

DVDteca do 

projeto Arte na 

Escola 

Esta sala deve conter 

dois ambientes: um de 

recepção e 

atendimento ao 

público e outros 

administrativo e 

espaço de reunião e 

espaço para guarda de 

material de oficinas 

de sucatas. 

01 25m2 

- Mesa de reunião, estante para exposição dos 

DVDs, estante para livros, quadro de aviso, 

cadeiras para reunião, ponto de acesso a 

internet, telefone com ramal, 3 armários de 

ferro grande para guarda de material de 

oficina. 

- Sala climatizada 

- Uma mapoteca A1 com 4 gavetas 

Biblioteca 
Sala para acervo 

bibliográfico 
01 25m2 

- Estantes de exposição 

- Telefone ramal 

- Acesso internet 

- Computadores para consulta 

- Mesas de atendimento 

- Mesa de consulta dos leitores 

- Climatização do espaço 

Galeria de Arte 

Espaço para a 

divulgação e 

experimentações 

acadêmicas, no 

campus universitário 

Deve conter um 

espaço de guarda de 

acervo, sala de 

administração, espaço 

expositivo e copa para 

os eventos 

01 130m2 

- Espaço expositivo livre com pé direito 

dobrado 

- Mesa de recepção e cadeira. 3 sofás para o 

público visitante. 

- Sala da administração, mesa reunião para 10 

pessoas, cadeiras e mesa do administrador, 

com armário e estante, mesa de computador e 

computador, impressora multifuncional. 

- Telefone de ramal e ponto de acesso a 

internet. 

- Bebedouro de água mineral 
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8.4 Recursos 

 

A) Material permanente 

Equipamento/móvel Quantidade Atual Quantidade Necessária 

Armário de Aço Com Porta 13 15 

Computador completo 35 40 

Notebook (Configurações Diversas) 06 15 

iMac 27” 12 12 

Notebook (MacBook 13”) 06 06 

Cadeiras giratórias 72 100 

Mesas para PC 59 70 

Impressoras 13 15 

Estantes de aço 1 10 

Armários de Baixo com Porta 11 11 

DVDs Videoteca Arte na Escola 165 165 

Kit Pedagógico de Leitura   

Kit Pedagógico de Gravura   

Kit Pedagógico de Fotografia   

Caixas acústicas (200 watts) 04 04 

Amplificador 2 Canais 01 01 

Aparelho de ar condicionado 15 25 

Carteira de Sala de Aula 150 200 

Projetor de Imagem (Datashow) 08 15 

Gaveteiro Móvel 14 14 

Mesa de Reunião 02 04 

Frigobar 01 01 

Arquivo de Aço 02 02 
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Nobreak 20 30 

Estabilizador 09 20 

 

B) Material de consumo (para 12 meses) 

Material Quantidade 

Pen-drive 05 

Resma de papel com pauta 05 

Resma – papel vergê 03 

Resma papel sulfite (ofício) – A4 50 

Canetas esferográficas 100 

Lápis 30 

Cartuchos para impressora hp (preto) 50 

Cartucho para tonner 03 

Cartuchos para impressora(colorido) 07 

Pilhas AA (4 unidades) 24 

Envelopes  100 

Tesoura 01 

Apagador 50 

Pincel para quadro branco 100 

Fitas durex 20 

Galões de 5 litros de Água Raz Mineral 15 

Litros de Álcool 46° GL 25 

Litros de Álcool 92,8° GL 25 

Estopa para limpeza (Kg) 50 

Lixas d’água para metal Grana 400 50 

Lixas d’água para metal Grana 600 50 

Lixas para massa corrida Grana 60 50 
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Lixas para massa corrida Grana 100 50 

Papelão parana 1 face branco n.90 555grs 80x100cm Capele PT 5 UN 6 

Chapa de Acrílico 1000 x 500 x 4 mm 3 

Chapa de Acrílico 480 x 480 x 3 mm 6 

Chapa de Compensado Flexível 4 mm - 1,6 x 2,5 m 10 

Chapa de Compensado 10mm - 1,6 x 2,2 m 10 

Folha de EVA 600 x 400 x 2 mm sortidos 522 Seller PT 10un 3 

MDF 2200 mmx1600 mmx10 mm 5004279 Leo Madeiras 10 

MDF 1 Folha 2750 mmx1830 mmx6 mm 5004212 Leo Madeiras 10 

MDF 2200 mmx1600 mmx4 mm 5004280 Leo Madeiras 10 

MDF 2 Folhas 2750 mmx1830 mmx15 mm 5004886 Leo Madeiras 10 

Cola Branca PVA 1kg 1 

Água desmineralizada para bateria com 1 litro - AB1L - Elni 12 

Óleo Singer Lubrificante Multiuso 100ml 2 

Aditivo Propienoglicol - Radiex - MCT plus verde - 1 Litro - R-1882 2 

Óleo para Compressor 2 

White ABS 1kg spool of 1.75mm/1.8mm 1 

Red PLA 1kg spool of 1.75mm/1.8mm 1 

Fita Crepe Scotch-Blue 2,4cmx50m Azul 3 

Placa de Circuito Impresso Padrão 10x10 cm Tipo Ilha 20 

Álcool Isopropílico 1 

Percloreto de Ferro líquido Implastec IPF 500ml Solução 42% 1 

Percloreto de Ferro em Pó Implastec 250gr 98% 1 

Lã de aço (pacote com 8 unidades) 2 

Thinner - 900 ml 1 

Papel fotográfico A4 (210x297) 196g Glossy S041140-ML Epson PT 20 FL 2 

Placa de Circuito Impresso de Fenolite Virgem Dupla 10x10cm 20 
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Cartucho toner p/Brother preto 1000 pag. TN410 Brother 3 

Estanho em fio para solda 0.5mm - Rolo de 90g - Composição de 63% Estanho 

(Sn) e 37% Chumbo (Pb) 

10 

Fita crepe 18x50 mask 710 Adelbras PT 6 RL 1 

Fita Adesiva Transparente polip 12x65 polisil Adelbras PT 10 RL 1 

Fita adesiva polisil 12x10 colorida Adelbras BT 6 UN 2 

Fita adesiva dupla face papel 12x30 . Adelbras PT 6 RL 2 

Fita adesiva transp polip 48mmx45m Qualitape Adelbras PT 1 UN 5 

Fita Isolante Preta 33 (dimensões 19mm x 5m) 10 

Refil de cola quente fina 1kg branca hot melt Rhamos & Brito BT 1 UN 5 

Pistola p/ cola quente hot melt g-250 Rhamos & Brito Bt 1un (fina) R$ 21,70 

Espaguete Termo Retratil 1.5 mm Pacote c / 10MTS - preto 3 

Espaguete Termo Retratil 2.5 mm Preto 125° Pacote c/ 10 Mts 3 

Espaguete Termo Retratil 4 mm Preto 125° Pacote c/ 10 Mts 3 

Espaguete Termo Retratil 6 mm Preto 125° Pacote c/ 10 Mts 3 

Cabinho Flexível Preto 1,00mm (metro) 50 

Cabinho Flexível Vermelho 1,00mm (metro) 50 

Cabinho Flexível Marrom 1,00mm (Metro) 50 

Cabinho Flexível Amarelo 1,00mm (Metro) 50 

Cabinho Flexível Branco 1,00mm (Metro) 50 

Cabinho Flexível Azul 1,00mm (metro) 50 

Flat Cable 10 Vias Colorido (metro) 50 

Caixa com 300 Parafusos 5x50mm Cabeça Chata Phillips 2 

Caixa com 300 Parafusos 5x45mm Cabeça Chata Phillips 2 

Caixa com 500 Parafusos 3,5x35mm Cabeça Chata Phillips 1 

Caixa com 500 Parafusos 4x40mm Cabeça Chata Phillips 1 

Caixa com 1000 Parafusos 3x30mm Cabeça Chata Phillips 1 

Caixa com 1000 Parafusos 3x25mm Cabeça Chata Phillips 1 
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Caixa com 1000 Parafusos 3x20mm Cabeça Chata Phillips 1 

Caixa com 1000 Parafusos 3x16mm Cabeça Chata Phillips 1 

Barra de Pinos 1x40 vias 15mm 180 graus 20 

Garra Jacaré Pequena Preta - WD-025 40 

Garra Jacaré Pequena Vermelha - WD-025 40 

Jack J4 DC-002 10 

Pino Banana Preto 50 

Pino Banana Vermelho 50 

Borne Para Pino Banana Vermelho Modelo 170 50 

Borne Para Pino Banana Preto Modelo 170 50 

Borne KF-3000 3 Terminais 40 

Borne KF-3000 2 Terminais 40 

Conector Mike LS-3003-3010 4 Vias Prateado Macho e Fêmea 20 

Alojamento Para Conector Modu Simples 1 Via 30 

Alojamento Para Conector Modu Simples 2 Vias 10 

Alojamento Para Conector Modu Simples 3 Vias 10 

Alojamento Para Conector Modu Simples 4 Vias 20 

Alojamento Para Conector Modu Simples 5 Vias 10 

Alojamento Para Conector Modu Simples 10 Vias 10 

Lixa para Madeira Nº 80 - 3M 20 

Lixa para Madeira Nº 100 - 3M 20 

Lixa para Madeira Nº 120 - 3M 20 

Lixa para Madeira Nº 150 - 3M 20 

Latas de 200g de pasta de polimento automotivo 20 

Kg de cera de abelha filtrada  10 

Kg de parafina em barra 180 

Recipientes de 500ml de Percloreto de Ferro diluído a 42%  15 
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Recipientes de 1 litro de Goma Laca Indiana 10 

Pacotes de Caixa de Fósforos 4 

Kg de Resina Damar 3 

Kg de Breu moído 5 

Recipiente de 1 litro de Óleo de linhaça refinado 5 

Kg de Goma laca “asa de barata” 5 

Placas de Neolite Bege para sola de sapato de 25 ou 28 mm (espessura) e 1x1m 20 

Latas de 2Kg de Tinta Offset para máquina Plana cor Preta 3 

Latas de 2Kg de Tinta Offset para máquina Plana cor Amarelo 3 

Latas de 2Kg de Tinta Offset para máquina Plana cor Magenta 3 

Latas de 2Kg de Tinta Offset para máquina Plana cor Cyan 3 

Latas de 2Kg de Verniz Brilhante Offset para máquina Plana  3 

Pacotes com 100 folhas Papel de seda 48x60cm, cor branca. 3 

Pacotes com 100 folhas Papel de seda 48x60cm, cor sortidas. 

Latas de Tinta Para Gravura em Metal  

3 

Charbonnel Óleo F66 Black 200ml 10 

Blocos de Papel Canson 200g. Branco. Formato A3 20 

Blocos de Papel Canson 200g. Branco. Formato A4 20 

Blocos de Papel Canson 200g. Branco. Formato A2 20 

Lápis Conté Branco 50 

Lápis Conté Crayon Pierre Noire 3B Potes de 500ml de tinta acrílicas na cor Cyan 50 

Lápis Conté Crayon Sépia Potes de 500ml de tinta acrílicas na cor Branca 50 

Estojos de Carvão Para Desenho com 12 unidades 50 

Lápis 6B 50 

Lápis 3B 50 

Lápis H 50 

Compassos Trident 9003 35 

Jogos de Tinta Guache TGA contendo as cores Cyan, Amarelo, Magenta, Preto e 60 
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branco   

Potes de 500ml de tinta acrílicas na cor Amarela 3 

Potes de 500ml de tinta acrílicas na cor Magenta 3 

Potes de 500ml de tinta acrílicas na cor Cyan 3 

Potes de 500ml de tinta acrílicas na cor Preta 3 

Potes de 500ml de tinta acrílicas na cor Branca 3 

Jogos de Aquarela TGA 35 

Jogos de Lápis de cor Faber Castel com 24 cores 60 

Godês de plástico com 12 divisões 35 

Frascos  de Pigmento Artístico Cromacolor 128 Azul Ultramar 100G 12 

Frascos de Pigmento Artístico Cromacolor 120 Vermelho Diketopirrole 50G 12 

Frascos de Pigmento Artístico Cromacolor 105 Azul Cobalto 50G 12 

Frascos de Pigmento Artístico Cromacolor 115 Preto de Fumo 40G 12 

Frascos de Pigmento Artístico Cromacolor 102 Amarelo Cadmio Ouro 100G  12 

Frascos de Aglutinante de Pigmento para Tinta Acrílica Pébéo 75ml 20 

Frascos de Médium a Óleo para Pigmento 75ml 10 

Potes Carga Dolomita 1Kg 5 

Kg óxido de Zinco em Pó 50 

Base e Moleta Para Moer Pigmento 5 

 

C) Acervo 

O acervo bibliográfico para Artes Visuais está se estruturando com compras efetuadas 

no final do ano de 2015 e nova solicitação de compras feita no ano de 2016. Conta-se, além 

do acervo oficial da IES, com o acervo didático e paradidático do Projeto Arte na Escola. 

Com os projetos de estruturação física da biblioteca setorial no Campus 3 – Cidade 

Universitária, espera-se que possa aproximar os alunos dos materiais de pesquisa. 
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APÊNDICE I 

COMPONENTES CURRICULARES POR NÚCLEO 

Núcleo Dimensão Componentes Curriculares 
Carga 

Horária 

CH 

Total 

Estudos de 

formação geral 

Fundamentos, 

Experimentação e 

Reflexão de 

Meios em Artes 

Laboratório de Fundamentos do Desenho 60h 

660h 

Laboratório de Fundamentos de Escultura 60h 

Laboratório de Fundamentos de Fotografia 60h 

Laboratório de Fundamentos de Pintura 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Audiovisual 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Cerâmica 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Gravura 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Linguagem 

Digital 
60h 

Laboratório de Aprofundamento Bidimensional 60h 

Laboratório de Aprofundamento em Meios 

Eletrônicos e Digitais 
60h 

Laboratório de Aprofundamento Tridimensional 60h 

Ensino e 

Aprendizagem em 

Artes Visuais 

Arte na Educação Escolar 60h 

600h 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais I 30h 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais 

II 
30h 

Didática Aplicada ao Ensino das Artes Visuais 30h 

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das 

Artes Visuais I 
60h 

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das 

Artes Visuais II 
60h 

Lab. de Construção de Material Didático para o 

Ens. das Artes Visuais 
60h 

Libras 30h 

Prática Artística Inclusiva I 60h 

Prática Artística Inclusiva II 60h 

Psicologia da Educação 60h 

TICs, Arte e Educação 60h 

Teoria das 

relações entre 

Arte, Cultura e 

Sociedade 

Arte, Cultura e Sociedade  30 

600h 

Artes no Brasil: das sociedades pré-cabralianas ao 

século XX  
60 

Artes no Brasil: séculos XX e XXI 30 

Artes Visuais: do Paleolítico ao século XV 30 

Artes Visuais: do século XVI ao século XX 30 

Artes Visuais: séculos XX e XXI 30 

Curadoria e Crítica de Arte 30 

Estética e Visualidade 60 

Filosofia da Arte 30 
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Fundamentos da História da Arte 30 

Fundamentos da História da Arte no Brasil 30 

Fundamentos da Linguagem Visual 60 

Percepção e Visualidade 30 

Semin. de Tóp. Socioculturais: Arte, Cidadania e 

Educação Ambiental 
30 

Semin. de Tóp. Socioc.: Descolonialidade no 

Estudo das Artes Visuais 
30 

Semin. de Tóp. Socioculturais: Políticas Públicas 

para as Artes Visuais 
30 

Teorias da Imagem e da Cultura Visual 30 

Aprofundamento 

e diversificação 

de estudos  

Atividades 

curriculares 

optativas 

Disciplina optativa I 60h 

480h 

Disciplina optativa II 60h 

PIPE optativa I 90h 

PIPE optativa II 90h 

PIPE optativa III 90h 

PIPE optativa IV 90h 

Estágio 

Profissional 

Estágio em Ensino das Artes Visuais I 100h 

400h 

Estágio em Ensino das Artes Visuais II 100h 

Estágio em Ensino das Artes Visuais III 100h 

Estágio em Ensino de Artes Visuais IV: Mediação 

Cultural 
100h 

Pesquisa em Artes 

Visuais 

Leitura e Produção Textual 60 

360h 

Metodologia do Trabalho Científico 30 

Pesquisa em Ensino das Artes Visuais 60 

Pesquisa em Poéticas Visuais 30 

Pesquisa sobre Artes Visuais 30 

Seminário de Pesquisa em Artes Visuais 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 30 

Trabalho de Conclusão de Curso II 60 

Estudos 

integradores para 

enriquecimento 

curricular 

Atividades 

Complementares 

Atividades extracurriculares - 

300h 
Práticas de Ensino - 

Práticas de Pesquisa - 

Práticas Extensionistas mín.160h 

 

Núcleo Carga Horária 

Estudos de formação geral 1860 h 

Aprofundamento e diversificação de estudos 1240 h 

Estudos integradores para enriquecimento curricular 300 h 

TOTAL 3400 h 
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APÊNDICE II 

COMPONENTES CURRICULARES POR DIMENSÃO 

Dimensão Componentes Curriculares 
Carga 

Horária 

CH 

Total 

Fundamentos, 

Experimentação e 

Reflexão de Meios 

em Artes 

Laboratório de Fundamentos do Desenho 60h 

660h 

Laboratório de Fundamentos de Escultura 60h 

Laboratório de Fundamentos de Fotografia 60h 

Laboratório de Fundamentos de Pintura 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Audiovisual 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Cerâmica 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Gravura 60h 

Laboratório de Desenvolvimento em Linguagem Digital 60h 

Laboratório de Aprofundamento Bidimensional 60h 

Laboratório de Aprofundamento em Meios Eletrônicos e Digitais 60h 

Laboratório de Aprofundamento Tridimensional 60h 

Ensino e 

Aprendizagem em 

Artes Visuais 

Arte na Educação Escolar 60h 

600h 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais I 30h 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais II 30h 

Didática Aplicada ao Ensino das Artes Visuais 30h 

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais I 60h 

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais II 60h 

Lab. de Construção de Material Didático para o Ens. das Artes 

Visuais 
60h 

Libras 30h 

Prática Artística Inclusiva I 60h 

Prática Artística Inclusiva II 60h 

Psicologia da Educação 60h 

TICs, Arte e Educação 60h 

Teoria das relações 

entre Arte, Cultura e 

Sociedade 

Arte, Cultura e Sociedade  30 

600h 

Artes no Brasil: das sociedades pré-cabralianas ao século XX  60 

Artes no Brasil: séculos XX e XXI 30 

Artes Visuais: do Paleolítico ao século XV 30 

Artes Visuais: do século XVI ao século XX 30 

Artes Visuais: séculos XX e XXI 30 

Curadoria e Crítica de Arte 30 

Estética e Visualidade 60 

Filosofia da Arte 30 

Fundamentos da História da Arte 30 

Fundamentos da História da Arte no Brasil 30 

Fundamentos da Linguagem Visual 60 

Percepção e Visualidade 30 

Semin. de Tóp. Socioculturais: Arte, Cidadania e Educação 

Ambiental 
30 
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Semin. de Tóp. Socioc.: Descolonialidade no Estudo das Artes 

Visuais 
30 

Semin. de Tóp. Socioculturais: Políticas Públicas para as Artes 

Visuais 
30 

Teorias da Imagem e da Cultura Visual 30 

Estágio Profissional 

Estágio em Ensino das Artes Visuais I 100h 

400h 
Estágio em Ensino das Artes Visuais II 100h 

Estágio em Ensino das Artes Visuais III 100h 

Estágio em Ensino de Artes Visuais IV: Mediação Cultural 100h 

Atividades 

curriculares 

optativas 

Disciplina optativa I* 60h 

480h 

Disciplina optativa II* 60h 

PIPE optativa I** 90h 

PIPE optativa II** 90h 

PIPE optativa III** 90h 

PIPE optativa IV** 90h 

Pesquisa em Artes 

Visuais 

Leitura e Produção Textual 60 

360h 

Metodologia do Trabalho Científico 30 

Pesquisa em Ensino das Artes Visuais 60 

Pesquisa em Poéticas Visuais 30 

Pesquisa sobre Artes Visuais 30 

Seminário de Pesquisa em Artes Visuais 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 30 

Trabalho de Conclusão de Curso II 60 

Atividades 

Complementares*** 

Atividades extracurriculares - 

300h 
Práticas de Ensino - 

Práticas de Pesquisa - 

Práticas Extensionistas* mín.160h 

 

* Serão ofertadas simultaneamente as seguintes disciplinas optativas: 

a) Tópico de Aprofundamento em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; 

b) Laboratório de Aprofundamento em Poéticas Visuais; 

c) Tópico de Aprofundamento em Estudos sobre Cultura Visual; e 

d) Laboratório de Aprofundamento em Artes Visuais Aplicadas. 

** Serão ofertadas simultaneamente as seguintes PIPE (Práticas Integradas de Pesquisa e Extensão) optativas: 

a) PIPE em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; 

b) PIPE em Poéticas Visuais; 

c) PIPE em Estudos sobre Cultura Visual; e 

d) PIPE em Artes Visuais Aplicadas. 

*** Creditadas mediante apresentação de certificado ou outro tipo de comprovação. 

TOTAL: 3400h 
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APÊNDICE III 

COMPONENTES CURRICULARES POR DIMENSÃO SUBDIVIDIDA EM NÍVEIS 

Dimensão Nível Componentes Curriculares 
Carga 

Horária 

CH 

Total 

Fundamentos, 

Experimentação 

e Reflexão de 

Meios em 

Artes. 

Básico  

Laboratório de Fundamentos do Desenho 60 

660 

Laboratório de Fundamentos de Escultura 60 

Laboratório de Fundamentos de Fotografia 60 

Laboratório de Fundamentos de Pintura 60 

Desenvolvimento 

Laboratório de Desenvolvimento em Audiovisual  60 

Laboratório de Desenvolvimento em Cerâmica 60 

Laboratório de Desenvolvimento em Gravura 60 

Lab. de Desenvolvimento em Linguagem Digital 60 

Aprofundamento 

Laboratório de Aprofundamento Bidimensional 60 

Lab. de Aprof. em Meios Eletrônicos de Digitais  60 

Laboratório de Aprofundamento Tridimensional 60 

Ensino e 

Aprendizagem 

em Artes 

Visuais 

Básico  

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais I 30 

600 

Fund. do Ensino e Aprendiz. das Artes Visuais I 60 

Fund. do Ensino e Aprendiz. das Artes Visuais II 60 

Libras 30 

Prática Artística Inclusiva I 60 

Desenvolvimento 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais II  30 

Didática Aplicada ao Ensino das Artes Visuais 30 

Prática Artística Inclusiva II 60 

Psicologia da Educação 60 

Aprofundamento 

Arte na Educação Escolar  60 

Lab. de Construção de Material Didático para o 

Ensino das Artes Visuais 
60 

TICs, Arte e Educação 60 

Teoria das 

relações entre 

Arte, Cultura e 

Sociedade 

Básico 

Arte, Cultura e Sociedade  30 

600 

Estética e Visualidade 60 

Fundamentos da História da Arte 30 

Fundamentos da História da Arte no Brasil 30 

Fundamentos da Linguagem Visual 60 

Desenvolvimento 

Artes no Brasil: das sociedades pré-cabralianas ao 

século XX  
60 

Artes Visuais: do Paleolítico ao século XV 30 

Artes Visuais: do século XVI ao século XX 30 

Filosofia da Arte 30 
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Percepção e Visualidade 30 

Seminário de Tópicos Socioculturais: Políticas 

Públicas para as Artes Visuais 
30 

Aprofundamento 

Artes no Brasil: séculos XX e XXI 30 

Artes Visuais: séculos XX e XXI 30 

Curadoria e Crítica de Arte 30 

Seminário de Tópicos Socioculturais: Arte, 

Cidadania e Educação Ambiental 
30 

Seminário de Tópicos Socioculturais: 

Descolonialidade no Estudo das Artes Visuais 
30 

Teorias da Imagem e da Cultura Visual 30 

Atividades 

curriculares 

optativas 

Desenvolvimento 

Disciplina optativa I* 60 

480 

PIPE optativa I** 90 

PIPE optativa II** 90 

Aprofundamento 

Disciplina optativa II* 60 

PIPE optativa III** 90 

PIPE optativa IV** 90 

Estágio 

Profissional 

Desenvolvimento 

Estágio em Ensino das Artes Visuais I 
100 

400 

Estágio em Ensino das Artes Visuais II 
100 

Aprofundamento 

Estágio em Ensino das Artes Visuais III 
100 

Estágio em Ensino de Artes Visuais IV: Mediação 

Cultural 
100 

Pesquisa Em 

Artes Visuais 

Básico 
Leitura e Produção Textual 60 

360 

Metodologia do Trabalho Científico 30 

Desenvolvimento 

Pesquisa em Ensino das Artes Visuais 60 

Pesquisa em Poéticas Visuais 30 

Pesquisa sobre Artes Visuais 30 

Trabalho de Conclusão de Curso I 30 

Aprofundamento 
Seminário de Pesquisa em Artes Visuais 60 

Trabalho de Conclusão de Curso II 60 

 

* Serão ofertadas simultaneamente as seguintes disciplinas optativas: 

a) Tópico de Aprofundamento em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; 

b) Laboratório de Aprofundamento em Poéticas Visuais; 

c) Tópico de Aprofundamento em Estudos sobre Cultura Visual; e 

d) Laboratório de Aprofundamento em Artes Visuais Aplicadas. 

** Serão ofertadas simultaneamente as seguintes PIPE (Práticas Integradas de Pesquisa e Extensão) optativas: 

a) PIPE em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; 

b) PIPE em Poéticas Visuais; 
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c) PIPE em Estudos sobre Cultura Visual; e 

d) PIPE em Artes Visuais Aplicadas. 

 

TOTAL: 3400h 
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APÊNDICE IV 

COMPONENTES CURRICULARES POR PERÍODO LETIVO 

Período Componentes Curriculares 
Carga 

Horária 

CH 

Total 

1º 

Laboratório de Fundamentos do Desenho 60 

330 

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais I 60 

Libras 30 

Fundamentos da História da Arte 30 

Fundamentos da Linguagem Visual 60 

Leitura e Produção Textual 60 

Metodologia do Trabalho Científico 30 

2º 

Laboratório de Fundamentos de Fotografia 60 

330 

Laboratório de Fundamentos de Pintura 60 

Fundamentos do Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais II 60 

Prática Artística Inclusiva I 60 

Artes Visuais: do Paleolítico ao século XV 30 

Estética e Visualidade 60 

3º 

Laboratório de Desenvolvimento em Gravura 60 

360 

Laboratório de Desenvolvimento em Linguagem Digital 60 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais I 30 

Prática Artística Inclusiva II 60 

Arte, Cultura e Sociedade  60 

Artes Visuais: do século XVI ao século XX 30 

Fundamentos da História da Arte no Brasil 30 

Percepção e Visualidade 30 

4º 

Laboratório de Fundamentos de Escultura 60 

420 

Laboratório de Desenvolvimento em Audiovisual 60 

Laboratório de Aprofundamento Bidimensional 60 

Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais II 30 

Didática Aplicada ao Ensino das Artes Visuais 30 

Artes no Brasil: das sociedades pré-cabralianas ao século XX  30 

Artes Visuais: séculos XX e XXI 30 

Filosofia da Arte 30 

PIPE optativa I 90 

5º 

Laboratório de Desenvolvimento em Cerâmica 60 

430 

Laboratório de Aprofundamento em Meios Eletrônicos e Digitais 60 

Psicologia da Educação 60 

Artes no Brasil: séculos XX e XXI 30 

Teorias da Imagem e da Cultura Visual 30 

PIPE optativa II 90 

Estágio em Ensino das Artes Visuais I 100 

6º 
Laboratório de Aprofundamento Tridimensional 60 

430 
Arte na Educação Escolar 60 
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Semin. de Tóp. Socioculturais: Políticas Públicas para as Artes Visuais 30 

Disciplina optativa I 60 

PIPE optativa III 90 

Estágio em Ensino das Artes Visuais II 100 

Pesquisa sobre Artes Visuais 30 

7º 

TICs, Arte e Educação 60 

430 

Curadoria e Crítica de Arte 30 

Semin. de Tóp. Socioculturais: Arte, Cidadania e Educação Ambiental 30 

PIPE optativa IV 90 

Estágio em Ensino das Artes Visuais III 100 

Pesquisa em Ensino das Artes Visuais 60 

Pesquisa em Poéticas Visuais 30 

Trabalho de Conclusão de Curso I 30 

8º 

Lab. de Construção de Material Didático para o Ens. das Artes Visuais 60 

370 

Semin. de Tóp. Socioc.: Descolonialidade no Estudo das Artes Visuais 30 

Disciplina optativa II 60 

Estágio em Ensino de Artes Visuais IV: Mediação Cultural 100 

Seminário de Pesquisa em Artes Visuais 60 

Trabalho de Conclusão de Curso II 60 

 

Obs.: A carga horária de Atividades Complementares poderá ser cumprida durante todo o período do 

curso, mas será creditada somente no momento da integralização do mesmo. 
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APÊNDICE V 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO 

1º Semestre  2º Semestre  3º Semestre  4º Semestre  5º Semestre  6º Semestre  7º Semestre  8º Semestre 

               

Lab. de Fundam. do 
Desenho 

 
Lab. de Fundam. de 

Pintura 
 

Lab. de Desenv. em 
Gravura 

 
Lab. de Aprof. 
Bidimensional 

        

               

  
Lab. de Fundam. da 

Fotografia 
 

Lab. de Desenv. em 

Linguagem Digital 
 

Lab. de Desenv. em 

Audiovisual 
 

Lab. de Aprof. em 

Meios Eletr. e Digit. 
      

               

      
Lab. de Fundam. de 

Escultura 
 

Lab. de Desenv. em 

Cerâmica 
 

Lab. de Aprof. 

Tridimensional 
    

               

Fund. Ens. Aprend. 

Artes Visuais I 
 

Fund. Ens. Aprend. 

Artes Visuais II 
 

Currículo, Cultura e 

Avaliação em Arte I 
 

Currículo, Cultura e 

Avaliação em Arte II 
 

Estágio em Ensino 

das Artes Visuais I 
 

Estágio em Ensino 

das Artes Visuais II 
 

Estágio em Ensino 

das Artes Visuais III 
 

Estágio em Ensino 

de Artes Visuais IV 

               

Libras  
Prática Artística 

Inclusiva I 
 

Prática Artística 
Inclusiva II 

 
Didática Aplicada ao 

Ens. Artes Visuais 
 

Psicologia da 
Educação 

 
Arte na Educação 

Escolar 
 

TICs, Arte e 
Educação 

 
Lab. Const. Mat. 

Did. Ens. Artes Vis. 

               

Fundamentos da 

História da Arte 
 

Artes Visuais: do 

Paleolít. ao séc. XV 
 

Artes Visuais: do 

séc. XVI ao séc. XX 
 

Artes Visuais: 

séculos XX e XXI 
        

               

    
Fundam. da História 

da Arte no Brasil 
 

Artes no Brasil: soc. 
pré-cabr. ao séc. XX 

 
Artes no Brasil: 

séculos XX e XXI 
      

               

Fundam. da 
Linguagem Visual 

 
Estética e 

Visualidade 
 

Percepção e 
Visualidade 

 Filosofia da Arte      
Curadoria e Crítica 

de Arte 
  

               

    
Arte, Cultura e 

Sociedade 
   

Teorias da Imagem e 

da Cultura Visual 
 

STS: Polít. Públicas 

para as Artes Visuais 
 

STS: Arte, Cidad. e 

Educação Ambiental 
 

STS: Descolonial. no 

Estud. Artes Visuais 

               

      
PIPE 

optativa I 
 

PIPE 

optativa II 
 

PIPE 

optativa III 
 

PIPE 

optativa IV 
  

               

          
Disciplina 
optativa I 

 
Pesquisa em Ensino 

das Artes Visuais 
 

Disciplina 
optativa II 

               

Leitura e Produção 
Textual 

         Pesquisa sobre Artes 
Visuais 

 Pesquisa em Poéticas 
Visuais 

 Semin. de Pesquisa 
em Artes Visuais 

               

Metodologia do 
Trabalho Científico 

           Trabalho de 
Conclus. de Curso I 

 Trabalho de 
Conclus. de Curso II 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

FACULDADE DE ESTUDOS DA LINGUAGEM 

CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO  

 

APÊNDICE VI 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

 

O Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da FAEL (Faculdade de Estudos 

da Linguagem), vinculada ao ILLA/Unifesspa (Instituto de Linguística, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), nomeado pela Portaria n.º 424/2016 – 

Reitoria/Unifesspa, de 28 de abril de 2016, em cumprimento à decisão do Núcleo Docente 

Estruturante e do Colegiado do Curso e em conformidade com as legislações pertinentes, 

promulga o seguinte Regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais. 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar os procedimentos para 

elaboração, entrega e avaliação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos discentes 

concluintes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa. 

Art. 2º. O TCC é uma atividade curricular obrigatória, com o fim de sistematização de 

conhecimentos de natureza artística e/ou científica sobre um objeto de estudo das Artes 

Visuais , sendo desenvolvido mediante controle, orientação e avaliação docente. 

Art. 3º. O TCC será realizado em um ou mais dos Eixos de Pesquisa do Curso, a partir de 

proposta do discente, com a concordância do seu Orientador. São Eixos de Pesquisa definidos 

no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais: 

I - Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; 

II - Estudos sobre Cultura Visual; 

III - Poéticas Visuais. 

Art. 4º. O TCC deverá ser elaborado individualmente, salvo casos devidamente justificados e 

aceitos pelo Conselho da Subunidade. 

Parágrafo único. Admite-se a possibilidade de pesquisas realizadas coletivamente, com 

a ressalva da elaboração e conteúdos do Projeto de Pesquisa e do TCC serem, 

obrigatoriamente, individuais. 
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Art. 5º. O TCC deverá conter os seguintes componentes: 

I - Monografia sobre um tema das Artes Visuais; 

II - Projeto de Curso a ser ministrado sobre esse tema; 

III - Apresentação a uma Banca Examinadora. 

Art. 6º. O TCC será realizado a partir de Projeto de Pesquisa que articule teoria e prática, 

buscando inovação em seus pressupostos teórico-metodológicos e produção de resultados que 

constituam ampliação do conhecimento sobre seu objeto de estudo. 

Art. 7º. Será considerado TCC, nos termos deste Regulamento: 

I - Pesquisa sobre arte e/ou cultura visual, apresentando o resultado de estudo sistemático e 

o conhecimento produzido pelo discente, durante o TCC, a partir de pesquisa sobre um 

tema de interesse das Artes Visuais ou sobre seu ensino; 

II - Pesquisa em arte e/ou poética visual, apresentando reflexão escrita sobre processo 

criativo em Artes Visuais, desenvolvido pelo discente enquanto TCC, acompanhado dos 

registros dessa produção poética e de seu processo. 

Art. 8º. O TCC tem como objetivos: 

I - Oportunizar ao discente iniciação à pesquisa artística e científica, desenvolvimento e 

ampliação do espírito investigativo; 

II - Propiciar ao grupo (docentes e discentes) a realização de uma síntese integradora de 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos no decorrer do curso; 

III - Ampliar, por meio da pesquisa, o conhecimento específico sobre um determinado 

tema das Artes Visuais; 

IV - Favorecer a reflexão sobre a prática pedagógica; 

V - Desenvolver habilidades que favoreçam os discentes na busca de alternativas que 

ampliem as possibilidades de exercício profissional. 

 

CAPÍTULO II 

DO COORDENADOR DO CURSO 

Art. 9º. Compete ao Coordenador do Curso: 

I - Submeter, com anuência do discente e de seu docente Orientador, a orientação de TCC 

para aprovação no Conselho da Subunidade; 

II - Submeter, com anuência do Orientador, a coorientação de TCC para aprovação no 

Conselho da Subunidade, quando necessário; 

III - Homologar as decisões referentes ao TCC; 

IV - Submeter a composição da Banca Examinadora de TCC proposta pelo Orientador para 

apreciação no Colegiado do Curso e, em seguida, aprovação no Conselho da Subunidade; 
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V - Elaborar e divulgar o calendário da Jornada de Apresentações de TCC de cada período 

letivo, a ocorrer no prazo máximo de 15 dias antes do encerramento do período letivo; 

VI - Solicitar à Subunidade a emissão de comprovante de depósito da versão final do TCC 

com o conceito obtido na Apresentação, que deverá ser entregue ao Orientador para 

lançamento do conceito do discente; 

VII - Solicitar à Subunidade o encaminhamento da versão final do TCC ao Sistema de 

Bibliotecas da Unifesspa; 

VIII - Solicitar à Subunidade a emissão das documentações necessárias ao discente, ao 

Orientador e aos membros da Banca Examinadora. 

Art. 10º. Cabe ao Coordenador do Curso, em consonância com docentes Orientadores e com 

o Núcleo Docente Estruturante, estabelecer normas e instruções complementares para os 

casos omissos neste Regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

DO ORIENTADOR DO TCC 

Art. 11. O TCC será orientado por docente da Unifesspa devidamente credenciado pelo 

Conselho da Subunidade, indicado, sempre que possível, pelo próprio discente. 

Parágrafo único. A critério do Conselho da Subunidade poderá ser aceita orientação do 

TCC por profissional externo à Unifesspa, desde que o TCC seja coorientado por docente 

vinculado ao Curso. 

Art. 12. Entende-se como atividade de orientação, neste Regulamento, o processo de 

acompanhamento de Projeto de Pesquisa de discente matriculado nos Componentes 

Curriculares “TCC I” e “TCC II”, durante o 7º e o 8º Período do Curso respectivamente. 

Art. 13. No Plano Individual de Trabalho dos docentes do Curso, a carga horária de 

Orientador será de 2 (duas) horas semanais por TCC sob sua orientação, conforme Art. 10 da 

Resolução 21/2014 – CONSEPE/Unifesspa. 

Art. 14. A frequência das orientações será controlada por meio do preenchimento da Ficha de 

Frequência (anexada neste Regulamento), a ser assinada por Orientador e discente, para fins 

de arquivamento pela Coordenação do Curso. 

Art. 15. Compete ao Orientador do TCC: 

I - Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao TCC; 

II - Organizar e operacionalizar em conjunto com o discente as diversas atividades de 

desenvolvimento do TCC; 

III - Indicar, se necessário, a nomeação de um Coorientador; 

IV - Promover reuniões de acompanhamento individual e/ou coletivo com os discentes que 

estão desenvolvendo TCC sob sua orientação; 

V - Preencher Ficha de Avaliação Processual do TCC, ao final do componente curricular 

“TCC I” e/ou “TCC II”, atribuindo conceito ao discente; 
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VI - Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Coorientador para a 

discussão do andamento do trabalho, quando necessário; 

VII - Auxiliar o discente na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a elaboração do 

TCC, em consonância com seu Eixo de Pesquisa; 

VIII - Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC, e autorizar os discentes a 

fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação solicitada; 

IX - Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de avaliação 

do TCC; 

X - Constituir, juntamente com o discente, a Banca Examinadora de TCC sob sua 

orientação, em seguida informando a Coordenação do Curso; 

XI - Receber do respectivo discente orientando as cópias impressas da Monografia e do 

Projeto de Curso, e repassá-las aos outros membros da Banca Examinadora; 

XII - Efetuar o lançamento do conceito somente após a entrega da versão final do TCC 

corrigido enviado pela Subunidade; 

XIII - Elaborar, na condição de presidente da Banca Examinadora, a Ata de Apresentação 

de TCC, conforme normas da Subunidade, zelando pela entrega de cópias da mesma ao 

discente e aos outros membros da Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO IV 

DO COORIENTADOR DO TCC 

Art. 16. O acompanhamento dos discentes no TCC também poderá ser feito, quando 

necessário, por um Coorientador, indicado pelo Orientador, em comum acordo com o 

discente, observando-se sempre a vinculação entre a linha de pesquisa na qual será 

desenvolvido o projeto e a linha na qual está disposto a atuar o Coorientador. 

Parágrafo único. O Coorientador poderá ser ou não membro do corpo docente da 

Unifesspa. Contudo, quando não o for, seu nome deve ser aprovado pelo Colegiado do 

Curso e pela Subunidade, avaliando-se sua possível contribuição acadêmica ou empírica 

para o desenvolvimento do trabalho monográfico. 

Art. 17. Será permitida substituição do Coorientador, que deverá ser solicitada por escrito 

com justificativa(s) e entregue ao Orientador, até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para 

a Jornada de Apresentação de TCC. 

Art. 18. O Coorientador poderá desligar-se dos encargos da coorientação por iniciativa 

própria, mediante requerimento à Coordenação do Curso, podendo recusar os projetos, 

quando julgá-los incompatíveis com sua linha de pesquisa e/ou os orientandos, quando julgá-

los incompatíveis com o seu método de orientação desde que o pedido de desligamento seja 

feito até 30 (trinta) dias antes da data prevista para a Jornada de Apresentação de TCC. 

Art. 19. Cabe ao Coorientador a revisão dos conceitos presentes no texto da monografia, 

concernentes à linha na qual se dispôs a atuar. 
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CAPÍTULO IV 

DO ORIENTANDO 

Art. 20. Será considerado orientando o discente regularmente matriculado nos Componentes 

Curriculares “TCC I” e “TCC II”, durante o 7º e o 8º Período do Curso respectivamente. 

Art. 21. São obrigações do Orientando: 

I - Realizar o TCC em conformidade com este Regulamento; 

II - Apresentar toda a documentação solicitada pelo Orientador, constante nos anexos deste 

Regulamento; 

III - Participar das reuniões periódicas de orientação, atentando às recomendações do 

Orientador do TCC e respeitando a relação professor-estudante neste processo; 

IV - Participar de todos os seminários referentes ao TCC; 

V - Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação do Curso; 

VI - Respeitar os direitos autorais sobre a produção intelectual de terceiros, evitando todas 

as formas e tipos de plágio; 

VII - Comparecer, em dia, hora e local determinados para apresentação oral na Jornada de 

Apresentações de TCC, diante da Banca Examinadora; 

VIII - Entregar ao Orientador cópias impressas da Monografia e do Projeto de Curso do 

TCC, destinadas aos membros da Banca Examinadora, no prazo mínimo de 15 (quinze) 

dias antes da data da Apresentação pública; 

IX - Depositar na Subunidade a versão final e corrigida da Monografia e do Projeto de 

Curso do TCC (de acordo com as recomendações da Banca Examinadora), em formato 

digital, incluindo arquivos anexos e de resultados experimentais, conforme disposto no 

Capítulo VI deste Regulamento; 

 

CAPÍTULO V 

DO PROJETO DE PESQUISA 

Art. 22. O Projeto de Pesquisa será elaborado individualmente a partir das vivências nos 

Componentes Curriculares “Pesquisa em Poéticas Visuais”, “Pesquisa sobre Artes Visuais” e 

“Pesquisa em Ensino das Artes Visuais” (durante o 6º Período do Curso). 

Art. 23. O Projeto de Pesquisa deverá ser submetido, em formato impresso, pelo discente à 

Coordenação do Curso, até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após o término do 6º Período 

do Curso. 

Art. 24. O Projeto de Pesquisa subsidiará a realização do TCC e será discutido e aprimorado 

com o respectivo Orientador no Componente Curricular “TCC I”, durante o 7º Período do 

Curso. 

Art. 25. O Projeto de Pesquisa deve ser elaborado considerando-se as normas vigentes para 

trabalhos acadêmicos reguladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
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Art. 26. O Projeto de Pesquisa deve ser sucinto e objetivo, contendo pontualmente os 

seguintes tópicos: 

I - Capa; 

II - Tema e Delimitação; 

III - Problema; 

IV - Hipóteses ou Questões Norteadoras; 

V - Objetivos (Geral e Específicos); 

VI - Justificativas; 

VII - Metodologia; 

VIII - Referencial teórico inicial; 

IX - Referências bibliográficas; 

X - Sugestão de três Orientadores, por ordem de preferência; 

XI - Apêndices e anexos, quando for o caso. 

Art. 27. Os Projetos de Pesquisa devem considerar os seguintes pontos: 

I - Relevância na área do curso; 

II - Adequação aos Eixos de Pesquisa do Curso; 

III - Exequibilidade e cronograma de execução. 

Art. 28. O Projeto de Pesquisa será encaminhado pela Coordenação do Curso aos 

Orientadores sugeridos no referido projeto, conforme item X do Art. 26 deste Regulamento, 

seguindo a ordem de preferência designada pelo discente, para aceite ou recusa da orientação 

do TCC por parte dos docentes. 

 

CAPÍTULO VI 

DA MONOGRAFIA 

Art. 29. A Monografia sobre um tema das Artes Visuais é um dos componentes obrigatórios 

do TCC, se constituindo como texto escrito em formato acadêmico. 

Art. 30. O trabalho monográfico deve ser elaborado considerando-se as normas vigentes para 

trabalhos acadêmicos reguladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Art. 31. A estrutura da Monografia de TCC compõe-se de: 

I - Capa; 

II - Folha de rosto; 

III - Agradecimentos (opcional); 

IV - Dedicatória (opcional); 

V - Resumo; 
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VI - Sumário; 

VII - Introdução; 

VIII - Desenvolvimento; 

IX - Conclusão; 

X - Referências bibliográficas; 

XI - Apêndices, quando for o caso; 

XII - Anexos, quando for o caso. 

Art. 32. Quanto ao Desenvolvimento da Monografia (inciso VIII do artigo anterior), 

recomenda-se considerar os tipos de TCC indicados nos incisos do Art. 7º deste Regulamento, 

apresentando o seguinte conteúdo: 

I - Pesquisa sobre arte e/ou cultura visual: indicação sobre as referências (artísticas, 

científicas, culturais, filosóficas, dentre outras) que embasaram o trabalho; apresentação 

dos dados coletados e de sua análise, assim como das metodologias usadas; 

II - Pesquisa em arte e/ou poética visual: indicação sobre as referências (artísticas, 

científicas, culturais, filosóficas, dentre outras) que embasaram o trabalho; descrição e 

reflexão sobre o processo criativo por meios escritos e/ou visuais e/ou audiovisuais. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PROJETO DE CURSO 

Art. 33. O Projeto de Curso a ser ministrado, sobre o tema da Monografia, é um dos 

componentes obrigatórios do TCC, se constituindo como texto escrito em formato acadêmico. 

Art. 34. O Projeto de Curso deve ser elaborado considerando-se as normas vigentes para 

trabalhos acadêmicos reguladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Art. 35. O Projeto de Curso se caracteriza como um Plano de Ensino, com duração mínima de 

20 (vinte) horas e máxima de 40 (quarenta) horas, com o objetivo de demonstrar a 

competência do discente para planejar sua atuação docente a partir do tema pesquisado na 

Monografia. 

Art. 36. A estrutura do Projeto de Curso compõe-se de: 

I - Capa; 

II - Folha de rosto; 

III - Resumo; 

IV - Sumário; 

V - Justificativa (apresentação e delimitação do tema); 

VI - Público-alvo (detalhar informações relevantes); 

VII - Objetivos (Geral e Específicos); 
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VIII - Conteúdo Programático; 

IX - Metodologia de Ensino; 

X - Recursos didáticos e materiais necessários; 

XI - Avaliação do Ensino e da Aprendizagem; 

XII - Cronograma de Atividades; 

XIII - Bibliografia, quando for o caso; 

XIV - Apêndices e Anexos, quando for o caso. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ENTREGA DA MONOGRAFIA E DO PROJETO DE CURSO 

Art. 37. O discente deverá entregar ao Orientador cópias impressas da Monografia e do 

Projeto de Curso, em quantidade compatível com a composição da Banca Examinadora 

(incluindo o Orientador), no prazo mínimo de 15 (quinze) dias antes da data da Apresentação 

pública. 

§ 1º No caso de discente estar no prazo máximo para integralização do curso (12 

Semestres), e havendo necessidade de prorrogação, o mesmo deverá solicitá-la ao 

Colegiado do Curso e à Subunidade, via requerimento, justificando a necessidade de 

extensão do prazo para apresentação do TCC com o parecer do Orientador. 

§ 2º Após o parecer do Colegiado do Curso e sua aprovação pela Subunidade, o discente 

terá novo prazo, definido pela Subunidade, para entregar a Monografia e o Projeto de 

Curso e realizar a Apresentação pública do TCC. 

§ 3º Não haverá recurso para solicitação de nova prorrogação. 

 

CAPÍTULO IX 

DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 38. O TCC será defendido em sessão pública, perante Banca Examinadora constituída 

de, no mínimo, dois membros titulares, sendo um deles, obrigatoriamente, o Orientador, que 

presidirá a sessão, conforme Art. 81 do Regulamento de Graduação da Unifesspa. 

§1º A sessão pública será organizada pela Coordenação do Curso em acordo com a 

Subunidade, e realizada durante o período letivo. 

§2º A composição da Banca Examinadora deverá ser proposta pelo Orientador, de acordo 

com a temática do TCC, em acordo com o discente. 

§3º O Conselho da Subunidade poderá credenciar membros externos à Unidade 

Acadêmica, ou mesmo à Unifesspa, caso necessário, para fins de composição de Banca. 

Art. 39. Compete à Banca Examinadora do TCC: 
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I - Examinar o TCC conforme os critérios de avaliação previstos neste Regulamento, 

apresentando sugestões, considerações, etc.; 

II - Reunir-se em horário, data e local previamente estabelecidos para a Apresentação 

pública do TCC; 

III - Encaminhar à Coordenação do Curso a documentação pertinente à avaliação final do 

TCC, obedecendo os prazos estabelecidos. 

 

CAPÍTULO X 

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

Art. 40. A Apresentação do TCC deverá ser feita oralmente, apresentando a pesquisa descrita 

na Monografia e o Projeto de Curso elaborado sobre o tema da mesma. 

Art. 41. As sessões da Jornada de Apresentações de TCC serão públicas, devendo ser 

garantido o livre acesso ao local da sessão. 

§ 1º É vedado aos membros das Bancas Examinadoras tornarem públicos os conteúdos do 

TCC antes da apresentação oral pelo discente. 

§ 2º A Apresentação ocorrerá de acordo com a programação estabelecida e previamente 

divulgada, contendo local, data, hora da apresentação, nomes dos Orientandos e dos 

componentes das respectivas Bancas Examinadoras. 

Art. 42. Entregues a Monografia e o Projeto de Curso do TCC, o Orientador do TCC fará 

divulgar à Coordenação do Curso a composição das Bancas Examinadoras, o local, a data e o 

horário destinados à sua Apresentação. 

Parágrafo único. A Apresentação do TCC está condicionada à aprovação da Banca 

Examinadora em Reunião da Subunidade. 

Art. 43. A Apresentação do TCC consistirá de exposição oral seguida de arguição pela banca. 

Art. 44. O tempo padrão conferido ao discente para Apresentação do TCC será de 20 (vinte) 

minutos, seguidos do tempo padrão de 30 (trinta) minutos para arguição pelos componentes 

da Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO XI 

DA AVALIAÇÃO DO TCC 

Art. 45. A avaliação do TCC compreende: 

I - Avaliação realizada pelo Orientador, de caráter processual, considerando tanto a 

trajetória do discente quanto os componentes do TCC; 

II - Avaliação realizada pela Banca Examinadora, considerando a qualidade dos 

componentes do TCC apresentados a mesma. 
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Art. 46. A avaliação realizada pelo Orientador levará em conta o comparecimento do discente 

às reuniões de orientação, o atendimento às determinações do Orientador e a qualidade da 

pesquisa e do trabalho desenvolvidos e manifestados na Monografia e no Projeto de Curso, 

atribuindo nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

Parágrafo único. A Coordenação do Curso disponibilizará Ficha Opcional de Avaliação 

Processual (anexada neste Regulamento) para uso do Orientador, se for o caso. 

Art. 47. A avaliação realizada pela Banca Examinadora levará em conta a qualidade da 

Monografia, do Projeto de Curso e da Apresentação do TCC, utilizando Ficha de Avaliação 

de TCC (anexada neste Regulamento, individual para cada membro da Banca Examinadora, 

incluindo o Orientador) e atribuindo nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. O peso conferido a 

cada componente do TCC será distribuído da seguinte maneira: 

I - Monografia: 0 (zero) a 5 (cinco) pontos; 

II - Projeto de Curso: 0 (zero) a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos; 

III - Apresentação: 0 (zero) a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 

Parágrafo único. A Coordenação do Curso disponibilizará Ficha Opcional de Avaliação 

de TCC (anexada neste Regulamento) para uso da Banca Examinadora, se for o caso. 

Art. 48. A média final do TCC será a média aritmética entre as notas atribuídas pela avaliação 

processual e pela avaliação da Banca Examinadora. 

Art. 49. A média final do TCC corresponderá a um conceito, que será publicado na Ata de 

Apresentação de TCC a ser assinada pelos membros da Banca Examinadora, e enviada à 

Secretaria Acadêmica para as respectivas anotações, com vista à elaboração do histórico 

escolar do discente. Os conceitos e as notas correspondentes são os seguintes: 

I - INS (Insuficiente): de 0 a 4,9; 

II - REG (Regular): de 5 a 6,9; 

III - BOM (Bom): de 7 a 8,9; 

IV - EXC (Excelente): de 9 a 10. 

Parágrafo único. Será considerado reprovado no TCC o discente que obtiver o conceito 

Insuficiente. 

Art. 50. A avaliação do TCC pela Banca Examinadora deverá considerar: 

I - Coerência: exposição coerente do tema, com enfoque na natureza do objeto estudado, 

nos objetivos e nos métodos da pesquisa; 

II - Consistência: argumentação visual e/ou verbal do objeto de estudo adequada aos 

referenciais adotados, enfocando as Artes Visuais; 

III - Autenticidade: análise que, além da constatação dos fatos, aponte para discussões, 

reflexões e ações referentes aos Eixos de Pesquisa escolhidos; 

Parágrafo único. Os componentes do TCC (Monografia, Projeto de Curso e 

Apresentação) poderão ter critérios específicos considerados pela Banca Examinadora. 
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CAPÍTULO XII 

DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TCC 

Art. 51. As versões finais da Monografia e do Projeto de Curso do TCC deverão ser entregues 

ao Conselho da Subunidade em mídia digital, a fim de compor o banco de TCC. 

Parágrafo único. Na versão final da Monografia deverá constar a Folha de Aprovação 

digitalizada, na qual constarão as assinaturas dos membros da Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 52. O presente Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Artes Visuais. 

Parágrafo único. Situações não previstas neste Regulamento serão analisadas pelo 

Orientador do TCC em conjunto com o Colegiado do Curso. 

 

Marabá, 09 de Agosto de 2016. 

 

 

Prof. Me. Teófilo Augusto da Silva 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 

Portaria n.º 424/2016 – Reitoria/Unifesspa 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

FACULDADE DE ESTUDOS DA LINGUAGEM 

CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO  

 

APÊNDICE VII 

REGULAMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS 

 

O Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da FAEL (Faculdade de Estudos 

da Linguagem), vinculada ao ILLA/Unifesspa (Instituto de Linguística, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), nomeado pela Portaria n.º 424/2016 – 

Reitoria/Unifesspa, de 28 de abril de 2016, em cumprimento à decisão do Núcleo Docente 

Estruturante e do Colegiado do Curso e em conformidade com as legislações pertinentes, 

promulga o seguinte Regulamento de Estágio Obrigatório Supervisionado do Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O Estágio Obrigatório Supervisionado do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 

é regido por este Regulamento. 

Art. 2º. O Estágio Obrigatório Supervisionado a que se refere este Regulamento compreende 

o exercício de atividades profissionais inerentes ao ensino de Artes Visuais. Será orientado, 

planejado e avaliado possibilitando aos estagiários a realização de um trabalho que vise 

intermediar Ensino, Pesquisa e Extensão através das relações epistemológicas que sustentam 

esta intermediação e sua construção no processo acadêmico. 

Art. 3º. O Estágio Obrigatório Supervisionado deverá ser realizado da seguinte maneira: 300 

(trezentas) horas na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, em suas diversas modalidades); e 100 (cem) horas de atuação em Mediação Cultural 

(em instituições culturais e/ou em projetos de pesquisa ou extensão, conforme Art. 13 da 

Resolução 16/2014 – CONSEPE/Unifesspa); perfazendo um total de 400 (quatrocentas) horas 

distribuídas nas seguintes disciplinas integrantes da estrutura curricular do curso: 

I - Estágio em Ensino das Artes Visuais I – 100 (cem) horas; 

II - Estágio em Ensino das Artes Visuais II – 100 (cem) horas; 

III - Estágio em Ensino das Artes Visuais III – 100 (cem) horas; 

IV - Estágio em Ensino das Artes Visuais IV: Mediação Cultural – 100 (cem) horas. 
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Art. 4º. O Estágio Obrigatório Supervisionado ocorrerá a partir do 5º Período (conforme 

Resolução n.º 02/2002 – CNE/CP/MEC), norteado pelo Eixo Comum e por um ou mais dos 

Eixos de Atuação dispostos abaixo: 

I - EIXO COMUM: A realidade sócio-cultural dos educandos das Instituições de Educação 

Básica, nas modalidades de Ensino Formal e Não Formal, e de situações de mediação 

cultural em Instituições e/ou em projetos de pesquisa ou extensão. 

II - EIXOS DE ATUAÇÃO: 

 A Ação Educativa no contexto de situação de Ensino e Aprendizagem; 

 Avaliação do Ensino e da Aprendizagem mediados por diferentes meios artísticos; 

 Diversidade Humana na Arte Educação (cultural, de gênero, étnica, racial, etc.); 

 Educação Inclusiva e Arte Educação; 

 Elaboração e Pedagogia de Projetos em Arte Educação. 

Art. 5º. A realização do Estágio Obrigatório Supervisionado compreende as seguintes etapas: 

I - Estágio em Ensino das Artes Visuais I (5º Período) 

a) Definição do Eixo de Atuação; 

b) Definição do(s) Campo(s) de Estágio; 

c) Elaboração do Plano de Atividades do Estágio a ser executado no(s) Campo(s) de 

Estágio, destinado à atuação como docente na Educação Infantil (Creche e Pré-escola) 

e/ou no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano, ou séries correspondentes); 

d) Socialização e discussão dos Planos de Atividades do Estágio; 

e) Observação e Diagnóstico das ações didático-pedagógicas no cotidiano escolar, de 

acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

f) Planejamento e realização de ação/intervenção didático-pedagógica a ser executada 

no(s) Campo(s) de Estágio, de acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

g) Elaboração do Relatório de Estágio; 

h) Participação no Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio. 

II - Estágio em Ensino das Artes Visuais II (6º Período) 

a) Definição do Eixo de Atuação; 

b) Definição do(s) Campo(s) de Estágio; 

c) Elaboração do Plano de Atividades do Estágio a ser executado no(s) Campo(s) de 

Estágio, destinado à atuação como docente no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano, ou 

séries correspondentes) e/ou no Ensino Médio e/ou na Educação de Jovens e Adultos; 

d) Socialização e discussão dos Planos de Atividades do Estágio; 

e) Observação e Diagnóstico das ações didático-pedagógicas no cotidiano escolar, de 

acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

f) Planejamento e realização de ação/intervenção didático-pedagógica a ser executada 

no(s) Campo(s) de Estágio, de acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

g) Elaboração do Relatório de Estágio; 
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h) Participação no Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio. 

III - Estágio em Ensino das Artes Visuais III (7º Período) 

a) Definição do Eixo de Atuação; 

b) Definição do(s) Campo(s) de Estágio; 

c) Elaboração do Plano de Atividades do Estágio a ser executado no(s) Campo(s) de 

Estágio, destinado à atuação como docente no Ensino Fundamental (6º ao 9º ano, ou 

séries correspondentes) e/ou no Ensino Médio e/ou na Educação de Jovens e Adultos; 

d) Socialização e discussão dos Planos de Atividades do Estágio; 

e) Observação e Diagnóstico das ações didático-pedagógicas no cotidiano escolar, de 

acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

f) Planejamento e realização de ação/intervenção didático-pedagógica a ser executada 

no(s) Campo(s) de Estágio, de acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

g) Elaboração do Relatório de Estágio; 

h) Participação no Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio. 

IV - Estágio em Ensino das Artes Visuais IV: Mediação Cultural (8º Período) 

a) Definição do Eixo de Atuação; 

b) Definição do(s) Campo(s) de Estágio; 

c) Elaboração do Plano de Atividades do Estágio a ser executado no(s) Campo(s) de 

Estágio, destinado à atuação como mediador cultural; 

d) Socialização e discussão dos Planos de Atividades do Estágio; 

e) Observação e Diagnóstico das ações de mediação cultural no cotidiano do(s) Campo(s) 

de Estágio, de acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

f) Planejamento e realização de ação/intervenção de mediação cultural a ser executada 

no(s) Campo(s) de Estágio, de acordo com o Plano de Atividades do Estágio; 

g) Elaboração do Relatório de Estágio; 

h) Participação no Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio. 

Art. 6º. O estagiário deverá elaborar um Plano de Atividades do Estágio, individualmente, 

sob a orientação do respectivo professor de cada disciplina de Estágio em Ensino das Artes 

Visuais (I, II, III e IV), totalizando quatro Planos de Atividades do Estágio elaborados ao 

início das respectivas disciplinas. 

I - Cada Plano de Atividades do Estágio deverá ter como foco a investigação e/ou a 

intervenção didático-pedagógica; 

II - A elaboração dos Planos de Atividades do Estágio implica na especificação de 

referências bibliográficas de base; 

III - Os Planos de Atividades do Estágio deverão ser socializados com o Colegiado do 

Curso pelo Coordenador de Estágio, para conhecimento do corpo docente, de modo a 

estimular práticas interdisciplinares; 

IV - Os Planos de Atividades do Estágio deverão ser entregues digitados e impressos, 

contendo os seguintes tópicos: 
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a) Capa; 

b) Dados de Identificação; 

c) Tema; 

d) Problema de pesquisa; 

e) Objetivo Geral e Objetivos Específicos; 

f) Justificativa; 

g) Referencial teórico; 

h) Metodologia; 

i) Cronograma de atividades; 

j) Recursos Materiais (se for o caso); 

k) Referências. 

Art. 7º. O estagiário deverá elaborar seu Relatório de Estágio individualmente, sob a 

orientação do professor de cada Disciplina de Estágio, totalizando quatro Relatórios de 

Estágio entregues ao término das respectivas disciplinas. Os Relatórios de Estágio são 

requisitos para avaliação e devem contemplar relatos de docência, elaborados a partir do 

desenvolvimento de cada Plano de Atividades do Estágio. 

I – Os relatos de docência solicitados aos estagiários terão formato definido pelo professor 

da respectiva disciplina; 

II – Os Relatórios de Estágio, contemplando os relatos de docência, deverão estar em 

formato impresso e digital, para arquivamento na Subunidade. 

Art. 8º. O Estágio Obrigatório Supervisionado constitui-se em uma pesquisa com foco nos 

processos de Ensino e de Aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto a disposição de 

conhecimentos que mobilizem a ação, quanto a compreensão de seu processo de construção. 

Art. 9º. O Estágio Obrigatório Supervisionado prevê a vinculação entre teoria e prática, 

essenciais na formação do professor pesquisador, propositor e reflexivo sobre sua docência; 

desta forma, ficam vinculados/estruturados os Planos de Atividades do Estágio às vivências 

das disciplinas curriculares. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 10. O Estágio Obrigatório Supervisionado tem como objetivo geral capacitar o discente 

para o trabalho profissional na área do ensino de Artes Visuais. 

Art. 11. O Estágio Obrigatório Supervisionado tem como objetivos específicos: 

I - Promover ao discente o desenvolvimento de habilidades e competências básicas, gerais 

e específicas, bem como de atitudes formativas para o exercício profissional socialmente 

comprometido; 
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II - Possibilitar a autonomia intelectual e a ampliação de conhecimentos teóricos e práticos 

ao discente em situações reais de trabalho; 

III - Proporcionar ao discente o aperfeiçoamento artístico, técnico-cultural e científico, por 

intermédio de atividades relacionadas com a área de Artes Visuais;  

IV - Propiciar ao discente o desenvolvimento de atividades e comportamentos adequados 

no âmbito sócio profissional e do senso de responsabilidade e comprometimento com sua 

carreira; 

V - Desenvolver Planos de Atividades do Estágio com temas significativos para o 

exercício da docência nas Artes Visuais, buscando a solução dos problemas apresentados a 

partir de uma percepção crítica, reflexiva e interpretativa da realidade onde irá atuar; 

VI - Viabilizar propostas pedagógicas a partir dos pressupostos teórico/práticos trabalhados 

no curso; 

VII - Vivenciar as várias etapas da ação docente: observação, planejamento, 

desenvolvimento e avaliação; 

VIII - Sistematizar o conhecimento a partir das relações entre a realidade investigada e o 

referencial teórico apreciado no curso; 

IX - Construir o domínio de habilidades profissionais comprometidas com os processos 

sociais baseados na educação ambiental, na promoção de cidadania e na valorização da 

diversidade cultural; 

X - Vivenciar o processo de construção e produção de conhecimento como exercício 

profissional, para perceber e interpretar os problemas educacionais e suas possíveis 

soluções; 

XI - Contribuir com o processo de avaliação permanente da matriz curricular e da proposta 

pedagógica do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Unifesspa. 

 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 12. São requisitos necessários para o desenvolvimento do Estágio Obrigatório 

Supervisionado: 

I - Plano de Atividades do Estágio; 

II - Termo de Compromisso, firmado entre a Unifesspa, o discente e a Instituição 

Concedente de Estágio (quando for o caso), com a designação do Docente Supervisor e/ou 

Acompanhante do Supervisor da Concedente; 

III - Documento de Autorização, assinado pelo Coordenador de Estágio e pelo responsável 

do Campo de Estágio; 

IV - Ficha de Acompanhamento de atividades de Estágio, a ser preenchida pelo discente e 

assinada pelo Supervisor; 

V - Ficha de Avaliação, a ser preenchida e assinada pelo Supervisor. 

Parágrafo Único: Os modelos dos documentos mencionados neste artigo serão 

disponibilizados aos discentes pelo Coordenador de Estágio. 
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CAPÍTULO IV 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

Art. 13. Serão considerados Campos de Estágio as Unidades da Unifesspa, as Instituições e 

Entidades públicas e privadas, e as organizações sociais, cuja missão abranja a área de Artes 

Visuais. 

§1º - Nas disciplinas Estágio em Ensino das Artes Visuais I, II e III, os Campos de 

Estágio deverão ser, obrigatoriamente, Instituições ou Entidades públicas ou privadas que 

atuem na Educação Básica. 

§2º - Na disciplina Estágio em Ensino das Artes Visuais IV: Mediação Cultural, os 

Campos de Estágio poderão ser, além do disposto no parágrafo anterior, as instituições 

culturais, as organizações sociais, as Unidades da Unifesspa e os programas e projetos de 

pesquisa ou extensão da Unifesspa, conforme Art. 13 da Resolução 16/2014 – 

CONSEPE/Unifesspa. 

Art. 14. Os campos de realização dos estágios deverão apresentar as seguintes condições: 

I - Proporcionar experiências práticas na área de formação do estagiário;  

II - Dispor de profissional da área para assumir a Supervisão do Estágio;  

III - Acatar os procedimentos didáticos de planejamento, supervisão e avaliação do 

Estágio; 

IV - Reconhecer o estagiário como aprendiz e não como profissional, considerando-o 

sujeito em processo de formação e qualificação; 

V - Elaborar um cronograma específico para atuação do estagiário na instituição. 

Art. 15. Cada disciplina de Estágio poderá ser realizada em um único ou em diversos Campos 

de Estágio, desde que haja anuência por parte do professor responsável pela disciplina e do 

Coordenador de Estágio. 

Art. 16. No caso de discente que já atue de maneira regular na Educação Básica (para as 

disciplinas de Estágio em Ensino das Artes Visuais I, II e III) e/ou em Mediação Cultural 

(para a disciplina de Estágio em Ensino das Artes Visuais IV: Mediação Cultural), o mesmo 

poderá estagiar na instituição a que está vinculado, desde que esta lhe permita desenvolver um 

Plano de Atividades do Estágio de acordo com o proposto neste Regulamento. 

§1º - A atuação regular na Educação Básica e/ou em Mediação Cultural deverá ser 

comprovada mediante Declaração expedida pela instituição a que está vinculado o 

discente, devendo constar marca/carimbo institucional e assinatura do responsável, e 

informando a data de vínculo com o discente, as funções e a carga horária semanal 

desempenhadas pelo mesmo no momento. 

§2º - Os discentes que exerçam atividade docente regular na Educação Básica poderão ter 

redução da carga horária do Estágio Obrigatório Supervisionado até o máximo de 200 

(duzentas) horas. Para tal consideração, é necessário que o acadêmico comprove junto à 

Coordenação do Curso a experiência mínima de um ano. 
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CAPÍTULO V 

DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 17. Será considerado estagiário o discente regularmente matriculado em uma das 

disciplinas de Estágio em Ensino das Artes Visuais. 

Art. 18. Compete ao estagiário: 

I - Frequentar as aulas, participando das atividades propostas; 

II - Definir, com o auxílio do professor da disciplina, seu(s) Campo(s) de Estágio; 

III - Cumprir os cronogramas de estágio; 

IV - Tomar conhecimento da Política de Estágio da Unifesspa e sua sistemática; 

V - Elaborar e apresentar os Planos de Atividades do Estágio aos professores responsáveis 

pelas disciplinas Estágio em Ensino das Artes Visuais, para análise e aprovação; 

VI - Apresentar os Planos de Atividades do Estágio ao Supervisor do respectivo Campo de 

Estágio; 

VII - Realizar as atividades de estágio conforme previsto no Plano de Atividades do 

Estágio; 

VIII - Respeitar as normas e as peculiaridades da entidade Campo de Estágio; 

IX - Comparecer ao local de estágio, pontualmente, nos dias e horas previstos para cumprir 

suas atividades; 

X - Elaborar Relatório de Estágio a cada disciplina de Estágio em Ensino das Artes 

Visuais; 

XI - Desenvolver as atividades de estágio com empenho, responsabilidade, criatividade e 

profissionalismo; 

XII - Informar ao professor de estágio e à entidade Campo de Estágio qualquer alteração 

em relação ao Plano de Atividades do Estágio. 

 

CAPÍTULO VI 

DA METODOLOGIA 

Art. 19. Os Relatórios de Estágio, após serem aprovados pelo professor da disciplina, deverão 

ser apresentados em Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio, em data definida pelo 

Colegiado do Curso e divulgada aos discentes no início do respectivo período letivo. 

Art. 20. O Seminário de Socialização e Avaliação do Estágio será realizado com 

Coordenação, professores responsáveis pelas disciplinas de Estágio em Ensino das Artes 

Visuais, estagiários do Curso de Licenciatura em Artes Visuais e demais discentes do curso. 
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Parágrafo Único. As normas de apresentação no Seminário de Socialização e Avaliação 

do Estágio serão definidas pelo Coordenador de Estágio e previamente divulgadas aos 

estagiários. 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO EM ENSINO DAS ARTES VISUAIS 

Art. 21. A avaliação da disciplina Estágio em Ensino das Artes Visuais será realizada levando 

em consideração todo o processo, com especial atenção à qualidade das ações desenvolvidas. 

Art. 22.  São critérios de avaliação do desempenho do estagiário: 

I - Frequência às atividades do Estágio; 

II - Cumprimento do Plano de Atividades do Estágio;  

III - Relatório de Estágio; 

IV - Outros critérios definidos pelos professores da disciplina.  

Art. 23. A Ficha de Avaliação que o professor da entidade Campo de Estágio preencherá será 

o instrumento utilizado como forma de acompanhar a prática docente desenvolvida nas 

respectivas instituições de ensino. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24. Ocorrendo constatação de atividade acadêmica ilícita (apresentação de documentação 

falsa/forjada, plágio ou texto executado por outro que não o estagiário do curso, entre outras), 

o caso será levado ao Colegiado do Curso para que defina as medidas e encaminhamentos 

cabíveis. 

Art. 25. Os casos omissos neste Regulamento serão apreciados e decididos pelo Colegiado do 

Curso. 

 

Marabá, 09 de Agosto de 2016. 

 

 

Prof. Me. Teófilo Augusto da Silva 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes Visuais 

Portaria n.º 424/2016 – Reitoria/Unifesspa 
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APÊNDICE VIII 

EMENTÁRIO 

 
DIMENSÃO: Fundamentos, Experimentação e Reflexão de Meios em Artes. 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Fundamentos do Desenho 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 
Estudo introdutório dos métodos e técnicas empregadas no trabalho com o 

desenho, como um veículo construtor de ideias visuais. 

Bibliografia Básica 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão 

criadora. São Paulo: Livraria Pioneira, 1987.  
DERDYK, Edith (Org.). Disegno. Desenho. Desígnio. São Paulo: Senac, 2007.  

OSTROWER, Faiga. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

Bibliografia Complementar 

EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. Rio de 

Janeiro: Tecnoprinto, 1984. 

GOMBRICH, E. H. Arte e ilusão. Um estudo da psicologia da representação 

pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 1986.  
HALLAWELL, Philip. A linguagem do desenho. São Paulo: Melhoramentos, 

1994.  

METZGER, Phil. A perspectiva sem dificuldade. v. 1 e 2. Koln: Benedikt 

Taschen, 1995.  

OSTROWER, Faiga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 

2004. 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Fundamentos da Escultura 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 
Introdução histórica, teórica e prática sobre a escultura e os meios artísticos 

contemporâneos que pensam a forma tridimensional. 

Bibliografia Básica 

KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna, 365p. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998.  

RIBENBOIM, Ricardo. Tridimensionalidade na arte brasileira do século XX, 

240p. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1997. 

WITTKOWER, Rudolf. Escultura. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001 

Bibliografia Complementar 

BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo 

brasileiro. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.  

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea. Uma introdução. São Paulo: 

Martins Fontes, 2005. 168p. 

CHIPP, Hershel Browning ( org.). Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. 675p.  

READ, Hebert Edward, Sir. Escultura moderna: uma história concisa. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. Rio de Janeiro: Zahar,1991. 

STANGOS, Nikos. (org.) Conceitos da arte moderna, 306p. Rio de Janeiro: 

ZAHAR, 1994. 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Fundamentos da Fotografia 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Estudo da História da Fotografia. Compreensão das técnicas e da linguagem 

fotográfica. Equipamentos e acessórios para a prática fotográfica. Teoria da Luz 

e de iluminação. Experimentação de produção fotográfica com prática 
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laboratorial, construindo o quadro fotográfico em seus múltiplos cenários e 

personagens, servindo-se dos diversos registros técnicos da fotografia. 

Experiências práticas e expositivas. 

Bibliografia Básica 

JAMES, A. Folts; RONALD, P. Lovell; ZWAHLEN Jr., Fred C. Manual de 

Fotografia. Editora Thompson: São Paulo, 2006. 

KRAUSS, Rosalind. O fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 1.ed. 

ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São 

Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009. Tradução de Constancia Egrejas. 

Bibliografia Complementar 

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

FLUSSER. Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia 

da fotografia. São Paulo: Hucitec, 1985. 

BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

FABRIS, Annateresa. O desafio do olhar: Fotografia e artes visuais no período 

das vanguardas históricas. Vol.1. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 1.ed. 

SILVA, Teófilo Augusto da. A busca pela clarificação da caixa-preta: 

complementos ao conceito de programa em Vilém Flusser. Saarbrücken: Novas 

Edições Acadêmicas, 2016. 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Fundamentos da Pintura 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Técnicas e procedimentos em pintura, a linha, o contorno e forma na pintura, 

elaboração de escalas cromáticas, preparação e característica das tintas, pintura 

por empaste e por veladuras.   

Bibliografia Básica 

GIANNOTTI, Marco. Breve historia da pintura contemporânea. São Paulo: 

Claridade, 2009. 

SMITH, Ray. Manual prático do artista. São Paulo: Ambientes & Costumes, 

2008. 

WOLLHEIM, Richard. A pintura como arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

Bibliografia Complementar 

COLNAGO, Attilio; BRANDÃO, Joyce. Tintas: materiais de arte. Vitória: [s. 

n.], 2003. (Vitória: Gráfica A 1). 

FOCILLON, Henri. A vida das formas. Lisboa: Edições 70, 1994.  
MAYER, Ralph; SHEEHAN, Sreven. Manual do artista de técnicas e 

materiais. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999  
MELO, Joana Angélica d'Avila. Materiais e técnicas: guia completo. São 

Paulo: Martins Fontes, 2008. 

OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Campus, 

1990. 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Desenvolvimento em Audiovisual 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Estudo da História das Experiências Audiovisuais e do Cinema. Compreensão 

das técnicas e da linguagem do Audiovisual. Elaboração de Roteiros para Áudio 

e Vídeo. Composição acompanhada de Roteiro. Estudo sobre os Equipamentos 

e acessórios para a prática da Captação de Áudio e Vídeo e da Edição e Pós-

Produção. Teoria da Luz e de iluminação para Cinema. Experimentação de 

produção de captação de som e vídeo com prática laboratorial. Experimentação 

de Práticas de Pós-Produção. Experiências práticas e expositivas. 

Bibliografia Básica 

CAPELATO, Maria Helena. História e cinema: dimensões históricas do 

audiovisual. São Paulo: Alameda, 2007. 389p.  

COMPARATO, Doc. Roteiro: arte e técnica de escrever para cinema e 

televisão. Rio de Janeiro: Nórdica, 1983. 

MACHADO, Arlindo. Pré & pós cinemas. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

Bibliografia Complementar ANDREW, J. DUDLEY. As principais teorias do cinema: uma introdução. 
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Rio de janeiro: Zahar, 2002. 

BARTHES, Roland. Análise estrutural da narrativa. Rio de Janeiro: Vozes, 

2006. 

BAZIN, Andre. O cinema, ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

EISENSTEIN, Serguei. Reflexões de um cineasta. Rio de Janeiro: Zahar, 1969 

GARDIES, René. Compreender o cinema e as imagens. Lisboa: Texto & 

Grafia, 2007. 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Desenvolvimento em Cerâmica 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Introdução e desenvolvimento  histórico, teórico e prático sobre a produção da 

cerâmica no Brasil e no exterior. Processos tradicionais e contemporâneos de 

criação, produção e queima de peças em cerâmica. 

Bibliografia Básica 

BARDI, P. M. Arte da cerâmica no Brasil. [São Paulo]: Banco Sudameris, 

c1980.  

CHAVARRIA, Joaquim.; VIGUE, Jordi. A cerâmica. Lisboa: Estampa, c1997. 

192p.  

Fernández Chiti Jorge, Curso práctico de cerámica, Ediciones Condorhuasi, 

Tomo 1; Tomo 2, Tomo 3; Tomo 4. Buenos Aires, República Argentina  1985. 

Bibliografia Complementar 

DI IORIO, Mary A Cerâmica No Brasil: Sistematização Bibliográfica, Editora 

UFMG Belo Horizonte (2014) 

KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna, São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. 

NAVARRO, M. Pilar. A decoração de cerâmica. Lisboa: Estampa, c1997 144 

p. (Coleção artes e ofícios) 

PEREIRA, Carlos Jose da Costa. A cerâmica popular da Bahia. Salvador: 

1957.  

ROS, Dolors. Cerâmica artística. Lisboa: Estampa, 2006. 160 p. 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Desenvolvimento em Linguagem Digital 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Estudos sobre as imagens técnicas e os aparelhos semióticos digitais. Introdução 

à teoria e prática relativas à construção de imagens bidimensionais, objetos e 

cenas tridimensionais digitais. Teoria das Mídias. Conceituação de ambiente 

digital, mundo virtual e introdução aos elementos envolvidos na criação de 

ambientes digitais. Integração com programas e procedimentos de tratamentos 

de imagens bidimensionais. Reflexão crítica sobre o processo de criação e 

produção da imagem, modelagem e ambiente digital. 

Bibliografia Básica 

COUCHOT, Edmond. A Tecnologia na Arte. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

MACHADO, Arlindo. Arte e Mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. 

2.ed. 

FLUSSER, Vilém. O universo das imagens técnicas: elogio da 

superficialidade. São Paulo: Annablume, 2008. 

Bibliografia Complementar 

AUMONT, Jaques. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993. 13 ed.  

PLAZA, Júlio e TAVARES, Mônica. Processos Criativos com os meios 

eletrônicos: Poéticas Digitais. 

VENTURELLI, Suzete. Arte: espaço_tempo_imagem. Brasília: Editora da 

UnB, 2004. 

PARENTE, André (org). Imagem-máquina. A era das tecnologias do Virtual. 

Rio de Janeiro: Ed.34, 1993. 

CARAMELLA, Elaine et al. Mídias: multiplicações e convergências. São 

Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009. 
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Nome da Disciplina Laboratório de Desenvolvimento em Gravura 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Introdução ao conceito de reprodução da imagem história e teoria da cultura do 

impresso e da intermediação na arte. Introdução teórica e prática das principais 

técnicas de impressão como; Xilogravura, Gravura em Metal e introdução 

teórica da Litografia, Serigrafia e Impressão Digital. Afiação de Instrumentos e 

preparo de tintas para impressão. 

Bibliografia Básica 

CATAFAL, Jordi; OLIVA, Clara. A Gravura. Lisboa: Estampa, 2003. 160 p. 

FAJARDO, Elias; SUSSEKIND, Felipe; VALE, Marcio do; SENAC. Oficinas: 

gravura. Rio de Janeiro: SENAC Nacional, 1999.  

FERREIRA, Heloisa Pires; CAMARA, Adamastor; TAVORA, Maria Luisa 

Luz. Gravura brasileira hoje: depoimentos. Rio de Janeiro: Oficina de 

Gravura Sesc Tijuca, 1995 

Bibliografia Complementar 

BELMIRO, Arnaldo. Serigrafia (Silkscreen). Rio de Janeiro: 1979 

BORGES, José Francisco; PENTEADO, José Octavio.; MILLS, Tânia.; 

TJABBES, Pieter.  A arte de J. Borges do cordel a xilogravura Curitiba: 

Museu Oscar Niemeyer, 2008. 

Bosse, Abraham. Tratado da gravura a água-forte, e a buril, e em maneira 

negra com o modo de construir as prensas modernas, e de imprimir em talho 

doce. Lisboa: 1801. 

COSTELLA, Antonio. Breve história ilustrada da xilogravura. Campos do 

Jordão, SP: Mantiqueira, 2003. 75p 

HERCOVITS, Anico. Xilogravura, Arte e técnica .Rio Grande do Sul: Porto 

Alegre, Airton Ortig, 1986   

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Aprofundamento Bidimensional 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Elaboração e desenvolvimento teórico, crítico e prático dos projetos individuais 

de trabalhos de base bidimensional como Desenho, Pintura, Gravura, 

Fotografia, Grafite, Colagem, Audiovisual e suas possíveis interlocuções. 

Elaboração de dossiê teórico e prático do desenvolvimento e resultados dos 

projetos e a articulação destes com projetos de extensão e ensino. Elaboração de 

dossiê teórico e prático do desenvolvimento e resultados dos projetos bem como 

dos possíveis desmembramentos em projetos de extensão e ensino. 

Bibliografia Básica 

ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001. 237p. 

MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 

2001. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 14. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1999. 

Bibliografia Complementar 

Chipp, M. B. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

DERDYK, Edith (Org.). Disegno. Desenho. Desígnio. São Paulo: Senac, 2007.  

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 

1997  

METZGER, Phil. A perspectiva sem dificuldade. Koln: Benedikt Taschen, 

1995  

TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.  

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Aprofundamento em Meios Eletrônicos e Digitais 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 
Investigação dos limites impostos pelos objetos midiáticos em sua relação com 

o campo das artes. Estudo do impacto das inovações tecnológicas no 
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desenvolvimento de poéticas. Introdução a noções de programação voltada às 

artes. Introdução a noções de eletro-eletrônica voltada às artes. Projeto de 

Pesquisa em Midia-arte ou Arte-digital ou Arte-Eletrônica. 

Bibliografia Básica 

COUCHOT, Edmond. A Tecnologia na Arte. Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

CARAMELLA, Elaine et al. Mídias: multiplicações e convergências. São 

Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009. 

PARENTE, André (org.). Imagem-máquina. A era das tecnologias do Virtual. 

Rio de Janeiro: Ed.34, 1993. 

Bibliografia Complementar 

LEVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo, Editora 34, 1996. 

PLAZA, Júlio e TAVARES, Mônica. Processos Criativos com os meios 

eletrônicos: Poéticas Digitais. 

VENTURELLI, Suzete. Arte: espaço_tempo_imagem. Brasília: Editora da 

UnB, 2004. 

NOVAES, Adauto et al. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

GERHEIM, Fernando. Linguagens inventadas palavra imagem objeto: 

formas de contágio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Aprofundamento em Tridimensional 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Elaboração e desenvolvimento teórico, crítico e prático dos projetos individuais 

de trabalhos de base Tridimensional como Escultura, Instalação, Performance, 

Body Art, Happenings e suas possíveis interlocuções. Elaboração de dossiê 

teórico e prático do desenvolvimento e resultados dos projetos  e a articulação 

destes com projetos de extensão e ensino. 

Bibliografia Básica 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos 

contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

CHIPP, Hershel Browning ( org.). Teorias da arte moderna. São Paulo: 

Martins Fontes, 1993, 675p. 

KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna, 365p. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 

Bibliografia Complementar 

BILLINGTON, Dora. The technique of pottery. London: B.T. Batsford, 1966, 

222p.  

READ, Hebert Edward, Sir. Escultura moderna: uma história concisa. São 

Paulo: Martins Fontes, 2003. 

TUCKER, William. A Linguagem da escultura. São Paulo: Cosac & Naify, 

1999. 

ZANINI, Walter. Tendências da escultura moderna. São Paulo: Cultrix/ 

Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 1971. 314p. 

WOLLHEIM, Richard. A arte e seus objetos. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

 

 

 
DIMENSÃO: Ensino e Aprendizagem em Artes Visuais 

 
 

Nome da Disciplina Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais I 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Debates pertinentes ao ensino de arte na educação básica; Desenvolvimento e 

planejamento de atividades de reflexão teórica. Estado e Educação e Estrutura 

social. Multiculturalismo. Transdisciplinaridade. Desenvolvimento e 

planejamento de atividades de reflexão avaliativa teórico/prática (enfoque no 

ensino fundamental maior e menor). 

Bibliografia Básica 

ARROYO, Miguel G. Ciclos de desenvolvimento humano e Formação de 

Educadores. Educação & Sociedade, ano XX, n. 68, p. 143-162, Dezembro/99, 

Campinas, SP: Cedes. 

BARRETO, Elba S. S. e outros. Explicando as Alterações Básicas 
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Introduzidas na Sistemática de Avaliação no Ciclo Básico. In: SÃO PAULO 

Secretaria da Educação, Ciclo Básico. São Paulo: SE/CENP, 1990. 

FRANCO, Creso (Org.). Avaliação, Ciclos e Promoção na Educação. Porto 

Alegre: Artmed, 2001. 

 

Bibliografia Complementar 

KNOBLAUCH, Adriane. Ciclos de Aprendizagem e Avaliação de Alunos: o 

que aprática escolar nos revela. Araraquara: JM Editora, 2004.  

PATTO, Maria Helena S. A criança da Escola Pública: deficiente, diferente 

ou mal trabalhada? In: SÃO PAULO Secretaria da Educação, Ciclo Básico. 

São Paulo: SE/CENP, 1990. 

PERRENOUD, P. O desafio da avaliação no contexto dos ciclos de 

aprendizagem plurianuais. In: PERRENOUD, P. et al. As competências para 

ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. 

Porto Alegre: Artmed, 2002. p. 35-59.  

VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da Aprendizagem: Práticas de 

Mudança - por uma práxis transformadora. 7a ed. São Paulo: Libertad, 2006. 

 

 
 

Nome da Disciplina Fund. do Ensino e da Aprendiz. das Artes Visuais I 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

A necessidade do ensino da arte na educação formal e não formal. Educação 

inclusiva em Artes Visuais. Estudo da produção gráfica e simbólica infantil. 

Práticas e metodologias de ensino e aprendizagem das artes visuais no Ensino 

Fundamental. 

Bibliografia Básica 

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 

2002. 

FUSARI, Maria F. de Rezende e FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Arte na 

educação escolar. São Paulo: Cortez, 1993. 

PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança. Rio de Janeiro: LTC, 

1990. 

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, Ana Mae (org.) Leituras no subsolo. São Paulo: Cortez, 2001. 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

MOREIRA, Ana Angélica Albano. O espaço do desenho: a educação do 

educador. São Paulo: Loyola, 2002. 

READ, Herbert. A educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

MÉREDIEU, Florence de. O desenho infantil. São Paulo: Cultrix, 2001. 

 

 
 

Nome da Disciplina Fund. do Ensino e da Aprendiz. das Artes Visuais II 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Arte, educação e Interdisciplinaridade. A arte enquanto linguagem rizomática. 

Estudo da produção gráfica e simbólica do adolescente. Práticas e metodologias 

de ensino e aprendizagem das artes visuais no Ensino Médio. 

Bibliografia Básica 

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 

2002. 

FUSARI, Maria F. de Rezende e FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Arte na 

educação escolar. São Paulo: Cortez, 1993. 

IAVELBERG, Rosa. 2003. Para Gostar de Aprender arte; Sala de Aula e 

Formação de Professores. Porto Alegre, RS: Artmed Editora, 2003. 

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, Ana Mae (org.). Leituras no subsolo. São Paulo: Cortez, 2001. 

BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

MOREIRA, Ana Angélica Albano. O espaço do desenho: a educação do 

educador. São Paulo: Loyola, 2002. 

READ, Herbert. A educação pela arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

MÉREDIEU, Florence de. O desenho infantil. São Paulo: Cultrix, 2001. 
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Nome da Disciplina Libras 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. A Língua de 

Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas 

de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos áudio - visuais; 

Noções de variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24/04/2002. 

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22/12/2005. 

FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myr na. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: 

Livro do Professor. 4. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS, 2005. 

Bibliografia Complementar 

BARBOZA, H. H. e MELLO, A.C.P. T. O surdo, este desconhecido. Rio de 

Janeiro, Folha Carioca, 1997. 

HALL, Stuart. A Centralidade da Cultura: notas sobre as revoluções culturais 

do nosso tempo. In Revista Educação e Realidade: Cultura, mídia e educação. V 

22, no. 3, jul-dez 1992. 

LODI, Ana C B (org.). Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. 

LUNARDI, Márcia Lise. Cartografando os Estudos Surdos: currículo e relação 

de poder.IN. SKLIAR, Carlos. Surdez: Um olhar sobre as diferenças. Porto 

Alegre: Mediação, 1997. 

SACKS, Oliver. Vendo vozes. Uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de 

Janeiro: Imago, 1990. 

 

 
 

Nome da Disciplina Práticas Artísticas Inclusivas I 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Trajetória da Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento, 

paradigmas: educação especializada / integração / inclusão. Marcos Históricos e 

o advento das Políticas públicas para Educação Inclusiva – Legislação 

Brasileira: o contexto atual. Tópicos em Educação Especial no Ensino de Arte. 

Marcos históricos. Valorizar as diversidades culturais e linguísticas na 

promoção da Educação Inclusiva. 

Bibliografia Básica 

FERNANDES, E. Educação para todos-saúde para todos: a urgência da 

adoção de um paradigma multidisciplinar nas políticas públicas de atenção 

a pessoas portadoras de deficiências. Revista Benjamin Constant. no 14, ano 

5. Rio de Janeiro: MEC, 3-10, 1999. 

MITTLER, P. Educação inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed 

Editora, 2003 

REILY, Lucia Helena. Escola inclusiva: linguagem e mediação. Campinas, 

SP: Papirus, 2004. 

Bibliografia Complementar 

FERNANDES, E. Educação para todos-saúde para todos: a urgência da 

adoção de um paradigma multidisciplinar nas políticas públicas de atenção 

a pessoas portadoras de deficiências. Revista Benjamin Constant. no 14, ano 

5. Rio de Janeiro: MEC, 3-10, 1999. 

BRASIL. Declaração de Salamanca. Disponível no: 

portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Plano Nacional de Educação. 

Disponível no site www.pedagogiaenfoco pro.br/10172_01.htm, acessado em 

agosto/2004 

_______________________Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica. Disponível no site 

www.mec.gov.br/seesp/pdf/res2_b.pdf, 

acessado em agosto/2004 

_______________________. & NOGUEIRA, M. L. de L. Políticas 

educacionais e a formação de professores para a educação inclusiva no 

Brasil. Revista Integração. vol. 24, ano 14; Brasília: MEC/SEESP, 22-27, 2002. 
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Nome da Disciplina Cultura, Currículo e Avaliação em Artes Visuais II 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

A avaliação no contexto escolar (ensino médio). As concepções pedagógicas e 

literaturas que subsidiam a avaliação no contexto escolar. Avaliação 

classificatória e regulatória. Processo de construção do Projeto político 

pedagógico: caminhos, desafios e possibilidades. Elaboração de novas propostas 

avaliativas em Artes Visuais. 

Bibliografia Básica 

CALDEIRA, Anna M. Salgueiro. Avaliação e processo de ensino 

aprendizagem. Presença Pedagógica, Belo Horizonte, v. 3, p. 53-61, set./out. 

1997.  

________. Ressignificando a avaliação escolar. In: ________. Comissão 

Permanente de Avaliação Institucional: UFMG-PAIUB. Belo Horizonte: 

PROGRAD/UFMG, 2000. p. 122-129 (Cadernos de Avaliação, 3).  

CUNHA, Maria Isabel da. O Professor universitário: na transição de 

paradigmas. Araraquara, SP: JM, 1998. 

Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Teoria e prática da avaliação qualitativa. Temas do 2º 

Congresso Internacional sobre Avaliação na Educação. Curitiba, Paraná, 2004. 

p. 156-166. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das 

aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

HADJI, Charles. A Avaliação desmitificada. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando 

conceitos e recriando a prática. Salvador: Malabares Comunicação e Eventos, 

2003. 

VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação como Processo de Inclusão. In 

Anais do Seminário de Educação de Criciúma. Criciúma: Secretaria Municipal 

de Educação, 2001. 

 

 
 

Nome da Disciplina Didática Aplicada ao Ensino das Artes Visuais 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 02 h/a 

Ementa 

O significado de ensina arte na prática escolar. O papel do professor. Correntes 

pedagógicas que direcionaram a organização escolar no contexto brasileiro. O 

ensino da arte na instituição cultural. O ensino da artes visuais e as novas 

tecnologias da comunicação e informação. Plano de aula e projetos de oficinas. 

Bibliografia Básica 

FUSARI, Maria Rezende; FERRAZ, Maria Heloíza. Metodologia do Ensino de 

Arte. São Paulo: Cortez, 1993. 

IAVELBERG, Rosa. Para Gostar de Aprender Arte: sala de aul e formação de 

professores. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

Didática Aplicada ao Ensino da Arte. Disponível: 

http://repositorio.unicentro.br/bitstream/123456789/152/1/DID%C3%81TICA%

20APLICADA% 20AO%20ENSINO%20DA%20ARTE.pdf.  Acessado em 

30/08/2016.  

 

Bibliografia Complementar 

FUSARI, Maria Rezende; FERRAZ, Maria Heloíza. Arte na Educação Escolar. 

São Paulo: Cortez, 2010. 

ZORDAN, Paola Basso Menna Barreto Gomes. Concepções didáticas e 

perspectivas teóricas para o ensino das Artes Visuais. Disponível: 

file:///Users/medialab18/Downloads/1265-2068-1-PB.pdf. Acessado em: 

30/08/2016. 

DUARTE, Newton; FONTE, Sandra Soares Della. Arte, conhecimento e paixão 

na formação humana: sete ensaios de pedagogia histórico-critica. Campinas: 

Autores Associados, 2010. 

BUORO, Anamélia. O olhar em Construção: uma experiência de ensino e 
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aprendizagem da arte na escola. São Paulo: Cortez, 1996. 

BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o Ensino da Arte no Brasil. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

 

 

 
 

Nome da Disciplina Práticas Artísticas Inclusivas II 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Estágio direcionado ao atendimento de alunos com deficiências. Estratégias 

metodológicas e uso das Artes Visuais no contexto escolar. Métodos 

avaliativos. Trabalho da equipe multiprofissional. 

Bibliografia Básica 

MANTOAN, M.T.E. Inclusão escolar. O que é? Por que? Como fazer? SP. 

Ed. Moderna, 2003.  

PIERUCCI, Antonio Flávio. As ciladas da diferença. São Paulo: Editora 34, 

1999.  

MORAES, Salete C. de. (org.). Educação Inclusiva: diferentes significados. 

Porto Alegre: Evangraf, 2011. 

Bibliografia Complementar 

PASSERINO, Liliana M. Salas de Recursos, Tecnologias Assistivas e Processos 

de Inclusão Escolar a partir da perspectiva sócio-histórica. In: MORAES, Salete 

C. de. (org.). Educação Inclusiva: diferentes significados. Porto Alegre: 

Evangraf, 2011.  

SKLIAR, Carlos. Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não 

estivesse aí? Tradução, Giane Lessa. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  

TEZZARI, Mauren L. A longa e difícil trajetória das pessoas com deficiência 

intelectual. In: MORAES, Salete C. de. (org.). Educação Inclusiva: diferentes 

significados. Porto Alegre: Evangraf, 2011.  

THOMA, Adriana da Silva. Educação Bilíngue para surdos no contexto da 

educação inclusiva. In: MORAES, Salete C. de. (org.). Educação Inclusiva: 

diferentes significados. Porto Alegre: Evangraf, 2011.  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Plano Nacional de Educação. 

Disponível no site www.pedagogiaenfoco pro.br/10172_01.htm, acessado em 

agosto/2004 

 

 
 

Nome da Disciplina Psicologia da Educação 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

A Psicologia como estudo científico. A Psicologia Aplicada à Educação e seu 

papel na formação do professor. As correntes psicológicas que abordam a 

evolução da Psicologia da Educação. A contribuição das teorias do 

desenvolvimento e aprendizagem ao processo ensino-aprendizagem. 

Bibliografia Básica 

GOULART, Íris Barbosa. Psicologia da Educação: Fundamentos teóricos e 

aplicações a prática pedagógica. Petrópolis. Vozes. 1997. Fundamentos 

Psicobiológicos da Educação. Belo-Horizonte. Editora Lê. 1987. 

MIZUKAMI, Maria das Graças Nicoleti. Ensino: as abordagens do Processo. 

São Paulo. EPU. 1986. 

MOREIRA, Antônio Marcos. Ensino Aprendizagem: enfoques teóricos. São 

Paulo. Editora Moraes. 1987. 

Bibliografia Complementar 

OLIVEIRA, João Araújo & CHAIWICK, Clifton. Tecnologia Educacional. 

Petrópolis. Editora Vozes. 1987. 

DAVIS, Cláudia e OLIVEIRA, Zilma. Psicologia na Educação. São Paulo. 

Cortez. 1992. 

FERREIRA, May Guimarães. Psicologia Educacional: análise crítica. São 

Paulo. São Paulo. Cortez. 1987. 

FALCÃO, Gerson Marinho. Psicologia da Aprendizagem. São Paulo. Ática. 
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1986. 

PATTO, Maria Helena. Introdução à Psicologia Escolar. Rio de Janeiro. Vozes. 

1987 

 

 
 

Nome da Disciplina Arte na Educação Escolar 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Conceito de Arte. Apreciação estética. Potencial criador. A dupla faceta da Arte 

na Educação: como fator integrante e integrador das demais áreas de saber. 

Cultura lúdica. Diferentes formas de trabalho em Artes Visuais (pintura, 

desenho, modelagem, colagem, vídeo).  

Bibliografia Básica 

ALENCAR, E. S. e VIRGOLIM, A. (orgs.). Criatividade: expressão e 

desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1994. 

FUSARI, M. F. R. e FERRAZ, M.H.F. Arte na Educação Escolar. São Paulo: 

Cortez, 1992. 

KISHIMOTO, T. M. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 1998. 

Bibliografia Complementar 

IAVELBERG, R. Arte na sala de aula. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995 

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1998. 

LOWENFELD, V. A criança e sua arte. Rio de Janeiro: Mestre Jou, 1977.  

SCHAFER, M. O ouvido pensante. São Paulo: Unesp/Brasiliense, 1992. 

BARBOSA, A.M. Arte/Educação Contemporânea: consonância 

internacionais. São Paulo: Cortex. (2010). 

 

 
 

Nome da Disciplina Lab. de Construção de Material Didático para o Ensino das Artes Visuais 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Reflexões sobre a concepção de professor pesquisador. O papel dos materiais 

didáticos destinados a professores de Artes Visuais. Os benefícios do uso de 

materiais manipuláveis e a construção de jogos  e brinquedos para o processo do 

Ensino das Artes Visuais. Pesquisa de materiais, conservação, classificação e 

desenvolvimentos de etapas criativas - aprender, inventar, compartilhar. 

Experimentos e o conhecimento das fases de desenvolvimento artístico da 

criança e dos jovens e reflexão sobre o mundo que eles vivem. Quando o 

material vira didático. 

Bibliografia Básica 

BECKER, F.; MARQUES, Tânia B. I. (orgs.). Ser professor é ser pesquisador. 

2 ed. Porto Alegre: Mediação, 2010. 

CUNHA, Nylse Helena Silva. Brinquedoteca: um mergulho no brincar. 3.ed. 

São Paulo: Vetor, 2001. 

LOWENFELD, Victor; BRITTIAN, W. Lambert. Desenvolvimento da 

Capacidade Criadora. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 1970 

Bibliografia Complementar 

PIMENTA, S. G. & GHEDIN, E. (org.) Professor reflexivo no Brasil: gênese 

e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

SANTOS, Santa Marli Oires dos. Brinquedoteca: sucata vira brinquedo. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1995. 

TEIXEIRA, R.; BUFREM, L. S.; GARCIA, T. B. O livro didático de 

alfabetização no cotidiano escolar, Curitiba, Conferência Regional IARTEM 

BRAZIL - NPPD/UFPR, Caderno de resumos, p. 109-110, 2012. Disponível 

em: <http://www.nppd.ufpr.br/nppd/ wp-content/themes/nppd/arquivos-

iartem/cadernoresumo-abstracts.pdf>. Acesso em: 20/09/2012. 

 

 

 
 

Nome da Disciplina TIC’s, ARTE E EDUCAÇÃO 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 
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Ementa 

O ensino e as atividades didáticas assistidas por computador.  Desenvolvimento 

de materiais didáticos para ensino aprendizagem utilizando ferramentas de 

autoria. Ferramentas de comunicação e interação síncronas e assíncronas 

(videoconferência, fóruns, chats, e-mails) via web. O novo papel do docente e 

do discente no contexto do ensino baseado em tecnologias da informação e 

comunicação.  

Bibliografia Básica 

BARBOSA, A.M. Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte. São Paulo: 

Cortex. (2012) 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.  

SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: 

Paulus, 2007.  

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, A.M. Arte/Educação Contemporânea: consonância 

internacionais. São Paulo: Cortex. (2010). 

BARBOSA, A. M; y COUTINHO, R.G. (2009). Arte/Educação como 

Mediação Cultural e Social. São Paulo: Unesp.  

FUSARI, M. F. R. e FERRAZ, M.H.F. Arte na Educação Escolar. São Paulo: 

Cortez, 1992. 

PILLAR, A. D. (1999). A educação do olhar no ensino das artes. Porto 

Alegre: Mediação, 1999. 

IAVELBERG, R. Arte na sala de aula. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

 

 

 
DIMENSÃO: Teoria das relações entre Arte, Cultura e Sociedade 

 
 

Nome da Disciplina Arte, Cultura e Sociedade 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Relações entre arte, cultura e sociedade. Conceito de arte e de sociedade nas 

ciências e em diferentes correntes teóricas. A noção de produção simbólica e a 

contribuição das ciências humanas para o estudo da mesma em diferentes 

sociedades. A relatividade do gosto e das culturas: a noção de produção 

simbólica. Definições e críticas aos conceitos de indústria cultural, arte erudita, 

arte popular e cultura de massa. Relação entre arte, cultura e ideologia. Visão 

comparativa da arte em várias sociedades. Formas de expressão não-verbais: as 

artes visuais e suas inter-relações. As matrizes culturais brasileiras e amazônicas 

e seu desenvolvimento histórico. 

Bibliografia Básica 

BOURDIEU, Pierre. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu 

público. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Zouk, 2003. 

GEERTZ, Clifford. A arte como um sistema cultural. In: ______. O saber local: 

novos ensaios em antropologia interpretativa. 7ª ed. Petrópolis: Vozes, 1997. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 

Bibliografia Complementar 

CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da 

interculturalidade. Tradução de Luiz Sérgio Henriques. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2009. 

CONNOR, Steven. Cultura Pós Moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e 

Maria Stela Gonçalves, 3ª ed. São Paulo : Edições Loyola, 1993. 

LEVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Trad. Tânia Pelegrini, 2ª 

ed. São Paulo : Papirus Editora, 1997. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. Trad. Adail Ubirajara Sobral e 

Maria Stela Gonçalves, 2ª ed. São Paulo : Edições Loyola, 1993. 

TOTA, Anna Lisa. A sociologia da arte: do museu tradicional à arte 

multimédia. Lisboa: Editorial Estampa, 2000. 

 

 
 

Nome da Disciplina Estética e Visualidade 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 
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Ementa 

Estudo dos elementos fundamentais da linguagem visual. As interações dos 

elementos fundamentais e a expressividade da criação imagética: ponto, linha, 

plano, superfície, massa, volume, contraste, simetria, saturação, repetição e 

diferença, modulação e grade. Teorias da cor e da forma. As diversas 

expressões das Artes Visuais. Investigação de estratégias para a construção 

simbólica. 

Bibliografia Básica 

ECO, Umberto. Tratado Geral de Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. Convite à estética. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1999. 

BARILLI, Renato. Curso de estética. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. 

Bibliografia Complementar 

COSTA, Cristina. Questões da Arte: o belo, a percepção artística e o fazer 

artístico. São Paulo: Moderna, 2004. 2.ed. 

CELESTE MARTINS, Mirian; PICOSQUE, Gisa; TELLES GUERRA, M. 

Terezinha. Teoria e Prática do Ensino de Arte: a Língua do Mundo. Rio de 

Janeiro: Editora FTD. 2010. 

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Ática, 1991. 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção visual - Uma psicologia da Visão 

Criadora. São Paulo: EDUSP. 1980. 

 

 
 

Nome da Disciplina Fundamentos da História da Arte 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

O campo da história da arte: conceitos básicos. Objeto e objetivos da história da 

arte. Estudos sobre historiografia da arte: principais historiadores da arte, 

abordagens, fontes e metodologias possíveis. Debates sobre as principais 

periodizações artísticas elaboradas no campo da história da arte: Antiguidade, 

Idade Média, Idade Moderna e Contemporaneidade ou Pós-Modernidade. 

Bibliografia Básica 

BARRAL I ALTET, Xavier. História da arte. Lisboa: Edições 70, 2013. 

BAZIN, Germain. História da história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 

1989. 

CASTELNUOVO, Enrico. Retrato e sociedade na arte italiana: ensaios de 

história social da arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

Bibliografia Complementar 

ARENAS, José Fernandez. Teoria y metodologia de la Historia del Arte. 2ª 

ed. Barcelona: Anthropos, 1984. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem: questão colocada aos fins de 

uma história da arte. São Paulo: Editora 34, 2013. 

GOMBRICH, Ernst. A história da arte. 16ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo, Perspectiva, 

2007. 

WOLFFIN, Heinrich - Conceitos Fundamentais da História da Arte. São 

Paulo, Martins Fontes, 2000. 

 

 
 

Nome da Disciplina Fundamentos da História da Arte no Brasil 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

O campo da história da arte no Brasil: conceitos básicos. Estudos sobre 

historiografia da arte brasileira: principais historiadores da arte, abordagens, 

fontes e metodologias possíveis. Debates sobre as principais periodizações 

artísticas elaboradas no campo da história da arte brasileira. As relações de 

colonialidade e descolonialidade entre a historiografia da arte brasileira e o 

campo da história da arte europeu. 

Bibliografia Básica 

BARDI, Pietro Maria (org.) Arte no Brasil. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. História da Arte no Brasil: Textos 

de Síntese. Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, Sonia Gomes Pereira e Angela 

Ancora da Luz. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010.  

ZANINI, Walter (org.). História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto 
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Moreira Salles, Fundação Djalma Guimarães, 1983.  

Bibliografia Complementar 

AMARO, Danielle. O lugar da História da Arte no Brasil: breve revisão da 

instituição da história da arte no Brasil a partir dos cursos de graduação. 

Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, Revista da 

Pontificia Universidad Javeriana, v. 9, n.º 1, Bogotá (Colômbia), jan. a jun. de 

2014, p. 69-93. 

CONDURU, Roberto. Arte afro-brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.  

COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX?. São Paulo: 

Senac, 2006. 

FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. Eternos modernos: uma história social da 

arte e da literatura na Amazônia, 1908-1929. Tese de Doutorado em História, 

Unicamp, 2001. 

RIBEIRO, Berta. Arte indígena, linguagem visual. São Paulo: EDUSP, 

Itatiaia, 1989. 

 

 
 

Nome da Disciplina Fundamentos da Linguagem Visual 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 3 h/a 

Ementa 

Estudos sobre a linguagem visual e seus fundamentos. Sintaxe e semântica da 

linguagem visual. Usos, mecanismos e funcionamento da linguagem visual. 

Relações entre linguagem visual e comunicação, linguagem visual e 

representação e linguagem visual e arte. Aspectos artísticos e estéticos dos 

elementos da linguagem visual. Práticas metodológicas da linguagem visual na 

educação básica. 

Bibliografia Básica 

CALABRESE, Omar. A Linguagem da Arte. Rio de Janeiro: Editora Globo. 

1987. 

DONDIS, Donis. Sintaxe da linguagem visual. 3ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. 

GOMBRICH, E.H. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

Bibliografia Complementar 

FRANCASTEL, Pierre. Pintura e Sociedade. São Paulo: Martins Fontes. 1990 

AUMONT, Jacques. O olho interminável [cinema e pintura]. São Paulo: 

Cosac & Naif.2004 

FLUSSER, VÍLEM. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia 

da fotografia. 

MACHADO, Arlindo. Arte e Mídia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2008. 

MELIM, Regina. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

2008 

 

 
 

Nome da Disciplina Artes no Brasil: das sociedades pré-cabralianas ao século XX 

Carga Horária Semestral 60  h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

As artes no Brasil, na Amazônia, no Pará: das origens ao século XX. Arte de 

sociedades pré-cabralianas no território brasileiro. Arte no Brasil colonial. Arte 

no Brasil Imperial. Arte nas primeiras décadas do Brasil republicano. 

Modernismos brasileiros. Arte afro-brasileira: do período colonial ao século XX. 

Arte indígena no Brasil: do período colonial ao século XX. 

Bibliografia Básica 

BARCINSKI ,Fabiana (org.) Sobre a arte brasileira: da pré-história aos 1960. 

São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX?. São Paulo: 

Senac, 2006. 

OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. História da Arte no Brasil: Textos 

de Síntese. Myriam Andrade Ribeiro de Oliveira, Sonia Gomes Pereira e Angela 

Ancora da Luz. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010. 

Bibliografia Complementar 

BARDI, Pietro Maria (org.) Arte no Brasil. São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

LAGROU, Els. Arte indígena no Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2009. 

GASPAR, Madu. A arte rupestre no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
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PEREIRA, Edithe. Arte rupestre na Amazônia - Pará. São Paulo: UNESP, 

2003. 

ZANINI, Walter (org.). História Geral da Arte no Brasil. São Paulo: Instituto 

Moreira Salles, Fundação Djalma Guimarães, 1983. 

 

 
 

Nome da Disciplina Artes Visuais: do Paleolítico ao século XV 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Conhecimento histórico sobre arte: Paleolítico e Neolítico; arte no Egito, na 

Grécia e na Roma Antigas; arte na Antiguidade: Europa, Ásia e África: arte 

mesopotâmica, egeia, persa, chinesa e budista; arte na Idade Média: Europa, 

Ásia e África: arte na África ocidental, arte hindu, insular, islâmica, chinesa, 

coreana, bizantina, romanesca, gótica e renascentista; arte Pré-Colombiana: arte 

primitiva na América Central e na América do Sul, arte maia, asteca, inca, 

marajoara e tapajônica. 

Bibliografia Básica 

FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2010. 

GOMBRICH, Ernst. A história da arte. 16ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 1999. 

Bibliografia Complementar 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins 

Fontes, 1995. 

JANSON, H. W. História geral da arte: o mundo antigo e a Idade Média. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. 

KI-ZERBO, Joseph (org.) História geral da África. 2ª ed. rev. v. 1. Brasília: 

Unesco, 2010. 

RIBEIRO, Flexa. História crítica da arte. Volumes 1-3. Editora Fundo de 

Cultura, 1964. 

 

 
 

Nome da Disciplina Artes Visuais: do século XVI ao século XX 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Conhecimento histórico sobre arte: a modernidade e a era da arte. As múltiplas 

influências entre as culturas visuais europeias e as de outros continentes. 

Renascimento e Maneirismo; Barroco e Rococó; Neoclassicismo; Romantismo; 

Orientalismo; Realismo; Impressionismo e os Pós-Impressionismos; 

Simbolismo; Arte japonesa dos séculos XV ao XIX; Arte islâmica (persa e 

otomana) dos séculos XVI ao XVIII; Arte africana dos séculos XVI ao XIX; 

Arte chinesa dos séculos XVII ao XIX; Arte indiana e pintura Rajputani dos 

séculos XVI ao XVIII; Arte nativa da Oceania; Arte nativa das Américas; 

hibridações e mestiçagens dos estilos artísticos europeus nas Américas; 

Vanguardas modernistas e seus desdobramentos. 

Bibliografia Básica 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

GOMBRICH, Ernst. A história da arte. 16ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

GRUZINSKI, Serge. O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2001. 

Bibliografia Complementar 

FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2010. 

JANSON, H. W. História geral da arte: o mundo antigo e a Idade Média. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. 

PÄCHT, Otto. Historia del arte y metodologia. Madrid: Alianza Editorial, 

1986. 

RIBEIRO, Flexa. História crítica da arte. Volumes 4-6. Editora Fundo de 

Cultura, 1964. 

STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 1999. 

 

 



113 
 

 

Nome da Disciplina Filosofia da Arte 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Estudo sobre conceitos básicos em filosofia: Ser, individualidade, Realidade, 

Experiência, Conhecimento, Sensível. Formação e significado histórico dos 

saberes e das concepções de homem em cada período. Experiência cognoscível: 

razão e sensibilidade. Prática do pensamento crítico reflexivo aplicado às artes 

visuais. Questões de Filosofia na atualidade pós-moderna e os desafios no 

campo das artes no Brasil e no Mundo. Compreensão da história da filosofia da 

arte a partir dos filósofos. 

Bibliografia Básica 

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Ática, 1991. 

HADDOCK-LOBO, Rafael (Org.). Os filósofos e a arte. Rio de Janeiro: 

Editora Rocco, 2009. 

DUARTE, Rodrigo (org.). O belo autônomo: textos clássicos de estética. Belo 

Horizonte: UFMG, 1997. 

Bibliografia Complementar 

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Felix. O que é a Filosofia? São Paulo: Ed. 

34, 1992. 

CALINESCU, Matei: As 5 faces da modernidade: modernismo, vanguarda, 

decadência, kitsch, pós-modernismo. Lisboa: Vega, 1999. 

HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

PEDROSA, Mário. Forma e Percepção Estética. Vols. 1 e 2. São Paulo: 

EDUSP. 1995 

 

 
 

Nome da Disciplina Percepção e Visualidade 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Entendimento da arte como conhecimento e como linguagem. Estudo dos 

diferentes tipos de conhecimento e a linguagem artística em relação à produção 

de conhecimentos. Apresentação de abordagens teóricas sobre percepção e 

compreensão visual estabelecendo relação entre a percepção, a experiência 

visual cotidiana e a composição da noção do sujeito. Compreensão do ambiente 

simbólico na arte e a produção de valores estéticos. Reflexão sobre a experiência 

visual e seus reflexos nos objetos artísticos: intersubjetividade, espaços culturais 

e corpo. Compreensão das estratégias de representação visual: intenção, 

articulação e interpretação. Gestalt e percepção visual. 

Bibliografia Básica 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção visual - Uma psicologia da Visão 

Criadora. São Paulo: EDUSP. 1980 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: 

Martins Fontes1996 

NOVAES, Adauto et al. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Bibliografia Complementar 

SANTAELLA, Lúcia. Percepção – uma teoria semiótica. São Paulo: 

experimento. 1983 

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da 

comunicação. Rafael Cardoso (Org.). São Paulo: Cosac-Naify, 2007. 

GERHEIM, Fernando. Linguagens inventadas palavra imagem objeto: 

formas de contágio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 

BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos 

quadros. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

GOMBRICH, E.H. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

 
 

Nome da Disciplina 
Seminários de Tópicos socioculturais: Políticas Públicas para as Artes 

Visuais 

Carga Horária Semestral 30 h/a 
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Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Definição e conceitos básicos relacionados a Políticas Públicas. Policy e Politcs. 

Conceituação de estudos públicos culturais, produção artística e cultural. 

Políticas públicas para as Artes Visuais no Brasil e no mundo. Políticas públicas 

no campo da cultura: acessibilidade cultural, museologia, patrimonialização de 

objetos visuais e políticas da memória. Políticas públicas no campo da educação. 

Entendimento de públicos culturais como diferencial para a realização de 

projetos artísticos. Relação entre públicos e mercados culturais. Estudo dos 

mercados culturais, da economia da cultura e da comunicação. Análise de leis de 

incentivo e marketing cultural. 

Bibliografia Básica 

COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. 2ª ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Iluminuras, 2012. 

JAMESON, Fredric. A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização. 

Petrópolis: Vozes, 2001. 

SMIERS, Joost. Artes sob pressão: Promovendo a diversidade cultural na era 

da globalização. São Paulo: Escrituras, 2006. 

Bibliografia Complementar 

BRANT, Leonardo. Mercado cultural: panorama crítico e guia prático para 

gestão e captação de recursos. São Paulo: Escrituras, 2001. 

CESNIK, Fábio; MAGALODI, Maria. Projetos culturais: elaboração, aspectos 

legais, administração, busca de patrocínio. São Paulo: Escrituras, 2004. 

OLIVIERI, Cristiane Garcia. Cultura neoliberal: leis de incentivo como 

política pública de cultura. São Paulo: Escrituras, 2004. 

WILDER, Gabriela Suzana. Inclusão social e cultural: arte contemporânea e 

educação em museus. São Paulo: Ed. UNESP, 2009. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 

 

 
 

Nome da Disciplina Artes no Brasil: séculos XX e XXI 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

As artes no Brasil, na Amazônia, no Pará: séculos XX e XXI. Modernismos 

brasileiros. Abstração, Concretismo e Neoconcretismo no Brasil. Tendências 

artísticas contemporâneas no Brasil. Arte afro-brasileira nos séculos XX e XXI. 

Arte indígena no Brasil nos séculos XX e XXI. Culturas visuais no Brasil nos 

séculos XX e XXI. 

Bibliografia Básica 

AMARAL, Aracy. Textos do trópico de capricórnio. v. 1 a 3. São Paulo: 

Editora 34, 2006. 

CHIARELLI, Tadeu. Arte internacional brasileira. 2ª ed. São Paulo: Lemos, 

2002. 

PEDROSA, Mário. Mundo, homem, arte em crise. São Paulo: Perspectiva, 

1975. 

Bibliografia Complementar 

AMARAL, Aracy. Arte e meio artístico: entre a feijoada e o x-burguer (1961-

1981). 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora 34, 2013. 

CONDURU, Roberto. Arte afro-brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.  

COUTO, Maria de Fátima Morethy. Por uma vanguarda nacional: a crítica 

brasileira em busca de uma identidade artística (1940-1960). Campinas: Editora 

da Unicamp, 2004. 

FERNANDES, Caroline. O moderno em aberto: o mundo das artes em Belém 

do Pará e a pintura de Antonieta Feio. Belém: IAP, 2013. 

VIEIRA COSTA, Gil. Espaços em trânsito: múltiplas territorialidades da arte 

contemporânea paraense. Belém: IAP, 2014. 

 

 
 

Nome da Disciplina Artes Visuais: séculos XX e XXI 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 
Conhecimento histórico sobre arte: modernidades e contemporaneidades ao 

redor do mundo. Vanguardas modernistas e seus desdobramentos. Arte a partir 
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da década de 1950: transição e consolidação da contemporaneidade artística. 

Arte moderna e contemporânea na África, na América Latina e na Ásia. Culturas  

visuais no mundo contemporâneo. 

Bibliografia Básica 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: 

Martins, 2005. 

FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX.. São 

Paulo: Cosac Naify, 2014. 

Bibliografia Complementar 

ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: 

Martins Fontes, 2001. 

BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. 

Cosac Naify Portátil. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2010. 

SMITH, Terry. ¿Qué es el arte contemporáneo?. Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno, 2012. 

SUBIRATS, Eduardo. Da vanguarda ao pós-moderno. 4ª ed. São Paulo: 

Nobel, 1991. 

 

 
 

Nome da Disciplina Curadoria e Crítica de Arte 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Crítica de arte e seus conceitos básicos, sua história e suas principais 

características. Relações entre crítica e história da arte: perspectivas sincrônicas 

e diacrônicas. Curadoria e seus conceitos básicos, sua história e suas principais 

características. Relações entre curadoria e crítica de arte: usos e funções. Os 

modos da crítica de arte: descritiva, canônica, ideológica, subjetiva, formalista, 

psicológica, sociológica e experimental. Curadoria e crítica de arte no Brasil. 

Bibliografia Básica 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte e crítica de arte. Lisboa: Estampa, 1995. 

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Entre Cenografias: o museu e a exposição de 

arte no século XX. São Paulo: EDUSP, 2004 

OBRIST, Hans Ulrich. Caminhos da curadoria. Rio de Janeiro: Cobogó, 2014.  

Bibliografia Complementar 

ARANTES, Priscila; CARAMELLA, Elaine; REGIS, Sônia (orgs.) Arte: 

história, crítica e curadoria. São Paulo: Educ, 2014. 

DANTO, Arthur. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da 

história. São Paulo: Odysseus, 2006. 

OBRIST, Hans Ulrich. Uma breve história da curadoria. São Paulo. BEI, 

2010. 

RAMOS, Alexandre Dias (Org.). Sobre o ofício do curador. Porto Alegre: 

Zouk, 2010. 

VENTURI, Lionello. História da crítica de arte. Lisboa, Portugal: Edições 70, 

2007. 

 

 
 

Nome da Disciplina 
Seminário de Tópicos Socioculturais: Arte, Cidadania e Educação 

Ambiental 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Definição e conceitos básicos relacionados à Educação Ambiental. Cidadania e 

Educação Ambiental por meio das Artes Visuais: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental. Diretrizes Nacionais para Educação em 

Direitos Humanos. Economia criativa e sustentabilidade. 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, Isabel. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. 

São Paulo: Cortez, 2004. 

PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade Ambiental, Consumo e Cidadania. 

São Paulo: Cortez, 2005. 
WILDER, Gabriela Suzana. Inclusão social e cultural: arte contemporânea e 

educação em museus. São Paulo: Ed. UNESP, 2009. 
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Bibliografia Complementar 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

CINQUETTI, Heloisa; LONGAREZZI, Amadeu. Consumo e Resíduo: 

fundamentos para o trabalho educativo. São Carlos: UFSCAR, 2006. 

CORTEZ, Ana Tereza Cáceres; ORTIGOZA, Silvia Aparecida G. (Orgs). 

Consumo sustentável: conflitos entre necessidade e desperdício. São Paulo: 

Unesp, 2007. 

CORTINA, Adela. Cidadãos do Mundo: para uma teoria da cidadania. São 

Paulo: Loyola, 2005. 

VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. 

Editora Record. 
 

 
 

Nome da Disciplina 
Seminário de Tópicos Socioculturais: Descolonialidade no Estudo das Artes 

Visuais 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Definição e conceitos básicos relacionados à Descolonialidade nas ciências 

humanas. Descolonialidade no estudo das Artes Visuais: alteridade, diferença 

cultural e epistêmica. Giro decolonial, pictorial turn e estudos da cultura visual. 

Bibliografia Básica 

MIGNOLO, Walter. Desobediência epistémica: retórica de la modernidade, 

lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Del 

Signo, 2010. 

SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da imagem eurocêntrica: 

multiculturalismo e representação. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

SMITH, Terry. ¿Qué es el arte contemporáneo? Buenos Aires: Siglo 

Veintiuno, 2012. 

Bibliografia Complementar 

FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX. São 

Paulo: Cosac Naify, 2014. 

HALL, Stuart. A modernidade e os seus outros: três ‘momentos’ na história das 

artes na diáspora negra do pós-guerra. ArtAfrica, Revista do Centro de Estudos 

Comparatistas/Faculdade de Letras/Universidade de Lisboa, 2009, p. 01-26. 

Disponível em < http://www.artafrica.info/novos-pdfs/artigo_17-pt.pdf > 

MITCHELL, W. J. T. Picture theory: essays on verbal and visual 

representation. Chicago: University Press of Chicago, 1994. 

PRATT, Mary Louise. Os olhos do Império: relatos de viagem e 

transculturação. Bauru, SP: EDUSC, 1999. 

SOUZA, Márcio. A expressão amazonense: do colonialismo ao 

neocolonialismo. São Paulo: Alfa-Ômega, 1977. 

 

 
 

Nome da Disciplina Teorias da Imagem e da Cultura Visual 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Conceito filosófico de imagem. Imagem no campo dos estudos visuais e da 

cultura visual. A imagem e suas relações com a história. Antropologia da 

imagem e as relações entre imagem, meio e corpo. Imagem e sociologia do 

imaginário. 

Bibliografia Básica 

ALLOA, Emmanuel. Pensar a imagem. Belo Horizonte: Autêntica. 2015. 

MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da Cultura 

Visual: conceitos e contextos. Santa Maria (RS): Editora UFSM, 2011. 

NOVAES, Adauto et al. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

Bibliografia Complementar 

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da 

comunicação. Rafael Cardoso (Org.). São Paulo: Cosac-Naify, 2007. 

GERHEIM, Fernando. Linguagens inventadas palavra imagem objeto: 

formas de contágio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. 

SANTAELLA, L. e NÖTH, W. Imagem: Cognição, Semiótica e Mídia. São 

Paulo: Iluminuras,1998. 

SANTAELLA, Lúcia. Percepção – uma teoria semiótica. São Paulo: 

http://www.artafrica.info/novos-pdfs/artigo_17-pt.pdf
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experimento. 1983 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2001.  

 

 

 
DIMENSÃO: Atividades curriculares optativas 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Aprofundamento em Artes Visuais Aplicadas 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Aprofundamento e experimentação de artes visuais aplicadas a produtos e/ou 

serviços (audiovisual, design de produto, design gráfico, economia criativa, 

editoração, estamparia, gestão etc., a critério do docente responsável). Reflexão 

crítica sobre a prática artística vivenciada na disciplina. Conceitos e bases 

teóricas e/ou bibliográficas auxiliares, de acordo com o tema definido pelo 

docente para a disciplina. 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

 

 
 

Nome da Disciplina Laboratório de Aprofundamento em Poéticas Visuais 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Aprofundamento e experimentação de meios e linguagens visuais voltados à 

poética artística contemporânea (meios tradicionais, novas tecnologias, práticas 

inter- e multi-meios etc., a critério do docente responsável). Reflexão crítica 

sobre a prática artística vivenciada na disciplina. Conceitos e bases teóricas e/ou 

bibliográficas auxiliares, de acordo com o tema definido pelo docente para a 

disciplina. 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

 

 
 

Nome da Disciplina Tópico de Aprofundamento em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Aprofundamento em tópico específico, relacionado ao ensino e aprendizagem 

das artes visuais (currículo, ferramentas didático-pedagógicas, educação 

especial etc., a critério do docente responsável). Reflexão crítica sobre os 

conteúdos discutidos e sobre as atividades vivenciadas na disciplina. Conceitos 

e bases teóricas e/ou bibliográficas auxiliares, de acordo com o tema definido 

pelo docente para a disciplina. 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

 

 
 

Nome da Disciplina Tópico de Aprofundamento em Estudos sobre Cultura Visual 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 



118 
 

Ementa 

Aprofundamento em tópico específico, relacionado aos estudos sobre cultura 

visual (antropologia, estudos culturais, filosofia, história, sociologia etc., a 

critério do docente responsável). Reflexão crítica sobre os conteúdos discutidos 

e sobre as atividades vivenciadas na disciplina. Conceitos e bases teóricas e/ou 

bibliográficas auxiliares, de acordo com o tema definido pelo docente para a 

disciplina. 

 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

 

 

* As disciplinas optativas apresentam ementas padrões para servirem de orientação aos professores que 

estiverem ofertando disciplina optativas nos semestres correntes. 

 

 
 

Nome da Disciplina PIPE Optativa I** 

Carga Horária Semestral 90 h/a 

Carga Horária Semanal 6 h/a 

Ementa 

Práticas integradas de pesquisa e extensão relacionadas ao conhecimento e 

prática de artes visuais aplicadas a produtos e/ou serviços (audiovisual, design 

de produto, design gráfico, economia criativa, editoração, estamparia, gestão 

etc., a critério do docente responsável). Elaboração de Plano de Trabalho 

Individual, a ser executado pelo discente no decorrer da componente curricular, 

sob a supervisão docente. Conceitos e bases teóricas e/ou bibliográficas 

auxiliares, de acordo com o tema definido pelo docente para a atividade 

curricular. 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

 

 
 

Nome da Disciplina PIPE Optativa II** 

Carga Horária Semestral 90 h/a 

Carga Horária Semanal 6 h/a 

Ementa 

Práticas integradas de pesquisa e extensão relacionadas ao conhecimento e 

prática do ensino e aprendizagem das artes visuais (currículo, ferramentas 

didático-pedagógicas, educação especial etc., a critério do docente responsável). 

Elaboração de Plano de Trabalho Individual, a ser executado pelo discente no 

decorrer da componente curricular, sob a supervisão docente. Conceitos e bases 

teóricas e/ou bibliográficas auxiliares, de acordo com o tema definido pelo 

docente para a atividade curricular. 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

 

 
 

Nome da Disciplina PIPE Optativa III** 

Carga Horária Semestral 90 h/a 

Carga Horária Semanal h/a 

Ementa 

Práticas integradas de pesquisa e extensão relacionadas ao conhecimento e 

prática de estudos sobre cultura visual (antropologia, estudos culturais, filosofia, 

história, sociologia etc., a critério do docente responsável). Elaboração de Plano 

de Trabalho Individual, a ser executado pelo discente no decorrer da 

componente curricular, sob a supervisão docente. Conceitos e bases teóricas 

e/ou bibliográficas auxiliares, de acordo com o tema definido pelo docente para 

a atividade curricular. 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 
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Nome da Disciplina PIPE Optativa IV** 

Carga Horária Semestral 90 h/a 

Carga Horária Semanal h/a 

Ementa 

Práticas integradas de pesquisa e extensão relacionadas ao conhecimento e 

prática de poéticas artísticas contemporâneas (meios tradicionais, novas 

tecnologias, práticas inter- e multi-meios etc., a critério do docente 

responsável). Elaboração de Plano de Trabalho Individual, a ser executado pelo 

discente no decorrer da componente curricular, sob a supervisão docente. 

Conceitos e bases teóricas e/ou bibliográficas auxiliares, de acordo com o tema 

definido pelo docente para a atividade curricular. 

Bibliografia Básica Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

Bibliografia Complementar Definida pelo docente responsável pela oferta da atividade curricular 

 

 

 
DIMENSÃO: Estágio Profissional 

 
 

Nome da Disciplina Estágio em Ensino das Artes Visuais I 

Carga Horária Semestral 100 h/a 

Carga Horária Semanal h/a 

Ementa 

Estudos sobre o Ensino das Artes Visuais como componente curricular básico 

na Educação Básica. Observação de atividades de ensino-aprendizagem no 

ambiente da Educação Infantil ou Fundamental. Elaboração de Projetos de 

Intervenção de Arte-Educação. 

Bibliografia Básica 

DAYRELL, Juarez (org.) Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

DEMO, Pedro. Conhecer & aprender: sabedoria dos limites e desafios. Porto 

Alegre, Artes Médicas, 2000. 

CANDAU, Vera (org.). Magistério: construção cotidiana. 4a ed. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 

Bibliografia Complementar 

REBOUÇAS, Moema Martins; GONÇALVES, Maria Gorete Dadalto.  

Investigações nas práticas educativas da arte. Vitória: EDUFES, 2012. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de 

Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

GOODSON, I.  As políticas de currículo e de escolarização. Petrópolis, RJ. 

Vozes, 2008. 

MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da cultura 

visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2011. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 

5 ed. - São Paulo: Cortez, 2008.  

 

 
 

Nome da Disciplina Estágio em Ensino das Artes Visuais II 

Carga Horária Semestral 100 h/a 

Carga Horária Semanal h/a 

Ementa 

Investigação sobre o Ensino das Artes Visuais como componente curricular no 

Ensino Fundamental. Planejamento de atividades/aula no Ensino Fundamental. 

 

Bibliografia Básica 

DAYRELL, Juarez (org.) Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

DEMO, Pedro. Conhecer & aprender: sabedoria dos limites e desafios. Porto 

Alegre, Artes Médicas, 2000. 

CANDAU, Vera (org.). Magistério: construção cotidiana. 4a ed. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 



120 
 

Bibliografia Complementar 

REBOUÇAS, Moema Martins; GONÇALVES, Maria Gorete Dadalto.  

Investigações nas práticas educativas da arte. Vitória: EDUFES, 2012. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de 

Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

GOODSON, I.  As políticas de currículo e de escolarização. Petrópolis, RJ. 

Vozes, 2008. 

MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da cultura 

visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2011. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 

5 ed. - São Paulo: Cortez, 2008.  

 

 
 

Nome da Disciplina Estágio em Ensino das Artes Visuais III 

Carga Horária Semestral 100 h/a 

Carga Horária Semanal h/a 

Ementa 
Investigação sobre o Ensino das Artes Visuais como componente curricular no 

Ensino Médio. Planejamento de atividades/aula no Ensino Médio. 

Bibliografia Básica 

DAYRELL, Juarez (org.) Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

DEMO, Pedro. Conhecer & aprender: sabedoria dos limites e desafios. Porto 

Alegre, Artes Médicas, 2000. 

CANDAU, Vera (org.). Magistério: construção cotidiana. 4a ed. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 

Bibliografia Complementar 

REBOUÇAS, Moema Martins; GONÇALVES, Maria Gorete Dadalto.  

Investigações nas práticas educativas da arte. Vitória: EDUFES, 2012. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de 

Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

GOODSON, I.  As políticas de currículo e de escolarização. Petrópolis, RJ. 

Vozes, 2008. 

MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da cultura 

visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2011. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 

5 ed. - São Paulo: Cortez, 2008. 

 

 
 

Nome da Disciplina Estágio em Ensino das Artes Visuais IV: Mediação Cultural 

Carga Horária Semestral 100 h/a 

Carga Horária Semanal h/a 

Ementa 

Investigação sobre o Ensino das Artes Visuais como atividades 

extracurriculares ou atividades de atuação do Artista Visual em Equipamentos 

Culturais. Planejamento de atividades para os frequentadores dos Espaços 

Culturais. 

 

Bibliografia Básica 

DAYRELL, Juarez (org.) Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

DEMO, Pedro. Conhecer & aprender: sabedoria dos limites e desafios. Porto 

Alegre, Artes Médicas, 2000. 

CANDAU, Vera (org.). Magistério: construção cotidiana. 4a ed. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 

Bibliografia Complementar 

REBOUÇAS, Moema Martins; GONÇALVES, Maria Gorete Dadalto.  

Investigações nas práticas educativas da arte. Vitória: EDUFES, 2012. 

HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de 

Trabalho. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

GOODSON, I.  As políticas de currículo e de escolarização. Petrópolis, RJ. 

Vozes, 2008. 

MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da cultura 

visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2011. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 
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5 ed. - São Paulo: Cortez, 2008.  

 

 

 
DIMENSÃO: Pesquisa em Artes Visuais 

 
 

Nome da Disciplina Leitura e Produção Textual 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

A língua portuguesa no Brasil. Variedade de uso. Normas regionais e sociais. 

Discurso oral e escrito. A oração, o período e o parágrafo. O processo de leitura 

e de produção de textos; condições, processamento cognitivos, estratégias. 

Análise gramatical e estilística de textos contemporâneos. O contexto escolar de 

produção e leitura de textos.  

Bibliografia Básica 

MARCONDES, Beatriz. Como usar outras línguas na sala de aula. 4ª Ed. 

São Paulo: Contexto, 2003.  

ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. 12 ed. São Paulo: Ática, 2004.  

MARTINS, Luciano. Escrever com Criatividade. 3ª Ed. São Paulo: Contexto, 

2004.  

Bibliografia Complementar 

MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental. 25ª Ed. São Paulo: 2004. 

CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção: a escritura do texto. 

São Paulo: Moderna. 2004. 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. São Paulo: Nova 

Fronteira. 2009. 

RIBEIRO, Alceu Leite. Não tropece na língua: as maiores confusões da 

língua portuguesa. São Paulo: Madras. 2003.  

ANDRADE, Maria Margarida. Língua Portuguesa: noções básicas para os 

cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2004.  

 

 
 

Nome da Disciplina Metodologia do Trabalho Científico 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Engloba um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim 

de produzir novo conhecimento, bem como corrigir e integrar conhecimentos 

pré-existentes para a formação de textos adequados dentro das regras e normas 

corretas da pesquisa. Fundamentos da relação entre Arte e Ciência como 

conhecimento. Conceitos básicos de epistemologia e de metodologia de 

pesquisa em Artes Visuais.  

Bibliografia Básica 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 

Cortez, Ed. 23a. 2007. 

PÁDUA, Elizabete M. M. De. Metodologia da Pesquisa: abordagem Teórica-

Prática. 9.ed. Campinas: Papirus, 2003. 

ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. 2.ed. 

Campinas: Autores Associados, 2001. 

Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 10.ed. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

Dos Santos, Ednalva Maria Marinho et all. O Texto Científico: diretrizes para 

elaboração e apresentação. 3.ed. Salvador: UNYAHNA/ QUARTETO, 2003. 

SOUZA, Antônio Carlos de; FIALHO, Francisco Antônio Pereira; OTANI, 

Nilo. TCC: métodos e técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2007. 

VOLPATO, Gilson. Pérolas da Redação Científica. São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2010. 

DENZIN, Norman K. e LINCOLN, na S. O planejamento da pesquisa 

qualitativa: pesquisa e prática. Tradução Sandra Regina Netz. – Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 
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Nome da Disciplina Pesquisa em Ensino das Artes Visuais 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Do ensino de Artes Visuais à pesquisa Interdisciplinar. A importância de ver, 

observar, produzir e analisar em artes visuais. Saber ser professor de Arte. 

Fundamentos estéticos e artísticos para o ensino das artes visuais. Níveis do 

pensamento estético. A leitura estética na escola. Os tempos da aprendizagem 

pictórica. Estudos do interesse de movimentos da arte moderna pela produção 

plástica infantil. Análise das repercussões das concepções historicamente 

constituídas da produção artística da criança e do adolescente. 

Bibliografia Básica 

FUSARI, Maria F. de Rezende e FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Arte na 

Educação Escolar. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da Cultura 

Visual: conceitos e contextos. Santa Maria (RS): Editora UFSM, 2011. 

WICK, Rainer. “Pedagogia da Bauhaus”. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

Bibliografia Complementar 

BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte/Educação Contemporânea: consonâncias 

Internacionais. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

_____; CUNHA, Fernanda Pereira da (Orgs.). Abordagem Triangular: no 

ensino das artes e culturas visuais. São Paulo: Cortez, 2010  . 

MARTINS, Miriam Celeste. O sensível olhar-pensante: premissas para a 

construção de uma pedagogia do olhar. São Paulo: ARTE Unesp, p. 199-217, 

1993. 

GARDNER, Howard. “As Artes e o Desenvolvimento Humano”; Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1997. 

RICHTER, Sandra. Criança e Pintura: ação e paixão do conhecer. 3.ed. Porto 

Alegre: Mediação, 2008. 

 

 
 

Nome da Disciplina Pesquisa em Poéticas Visuais 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Conceitos, linguagens e experimentação no espaço bi e tridimensional a partir 

de processos criativos híbridos. Estudo e pesquisa da forma estética e poéticas 

no campo bi e tridimensional por meio de processos híbridos a partir do 

entendimento da arte pós-moderna e/ou contemporânea. Pesquisa estética, 

concepção e compreensão do espaço através de poéticas que se expresse a bi ou 

tridimensionalidade com possibilidade de suportes tecnológicos. Aplicação e 

desenvolvimento de métodos e técnicas tradicionais combinado com práticas 

experimentais para efetuar poéticas bi e tridimensionais. Desenvolvimento de 

pesquisa e projeto individual que permita a construção de uma produção 

artística. 

Bibliografia Básica 

BRITES, Blanca; TESSLER, Elida. O meio como ponto zero: metodologia da 

pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: UFRGS, 2002. 

SALLES, Cecília. Gesto inacabado: processo de criação artística. São Paulo: 

Editora Annablume/Fapesp, 1998. 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 

Bibliografia Complementar 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó, 

SC: Ed. Argos, 2009. 

BASBAUM, Ricardo. Além da Pureza Visual. Porto Alegre: Zouk, 2007. 

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. Escritos de artistas. Anos 60/70. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

DANTO, Arthur. Após o fim da arte. São Paulo: Odysseus Editora/Edusp, 

2006. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos e o que nos olha. São Paulo: 

Editora 34, 1998. 
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Nome da Disciplina Pesquisa Sobre Artes Visuais 

Carga Horária Semestral 30 h/a 

Carga Horária Semanal 2 h/a 

Ementa 

Aprofundamento de investigações sobre a estética. Estudo sobre as diversas 

linguagens das artes visuais e suas correlações significantes. As expressões e 

suas relações codificantes. Investigações sobre a semiótica em sua relação com 

as Artes Visuais. 

Bibliografia Básica 

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 

1995. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. 

São Paulo: Cortez, 2002. 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 

Bibliografia Complementar 

ALLOA, Emmanuel. Pensar a imagem. Belo Horizonte: Autêntica. 2015. 

ARENAS, José Fernandez. Teoria y metodologia de la Historia del Arte. 2ª 

ed. Barcelona: Anthropos, 1984. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem: questão colocada aos fins de 

uma história da arte. São Paulo: Editora 34, 2013. 

NOVAES, Adauto et al. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

PÄCHT, Otto. Historia del arte y metodologia. Madrid: Alianza Editorial, 

1986. 

 

 
 

Nome da Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I  

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

O conhecimento científico. A pesquisa científica e estética. Elaboração de 

projeto de pesquisa: coleta de dados, análise, relatório de pesquisa. 

Experimentação como ferramenta de investigação estética. Definição do objeto 

de estudo para TCC. Elaboração de pré-projeto de monografia.  

Bibliografia Básica 

DENZIN, Norman K. e LINCOLN, na S. O planejamento da pesquisa 

qualitativa: pesquisa e prática. Tradução Sandra Regina Netz. – Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2001.  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Editora Perspectiva. 2000. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas ABNT 

sobre documentação. Rio de Janeiro,  

[2012]. 

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para 

o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

ALLOA, Emmanuel. Pensar a imagem. Belo Horizonte: Autêntica. 2015. 

DAYRELL, Juarez (org.) Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

OSTROWER, Faiga. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

 

 
 

Nome da Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 
Aprofundamento da pesquisa científica ou artística. Elaboração e apresentação 

de curso sobre a produção monográfica. Defesa pública da monografia. 

Bibliografia Básica 

DENZIN, Norman K. e LINCOLN, na S. O planejamento da pesquisa 

qualitativa: pesquisa e prática. Tradução Sandra Regina Netz. – Porto Alegre: 

Artmed, 2006 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2001.  
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ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Editora Perspectiva. 2000. 

Bibliografia Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas ABNT 

sobre documentação. Rio de Janeiro,  

[2012].  

ALLOA, Emmanuel. Pensar a imagem. Belo Horizonte: Autêntica. 2015. 

DAYRELL, Juarez (org.) Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 1996. 

OSTROWER, Faiga. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o 

ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

 

 
 

Nome da Disciplina Seminário de Pesquisa em Artes Visuais 

Carga Horária Semestral 60 h/a 

Carga Horária Semanal 4 h/a 

Ementa 

Investigações sobre as expressões artísticas atuantes no século XXI. 

Experimentações teóricas-práticas da produção artística visual. Pesquisa em 

Arte Educação. Elaboração e Apresentação de seminário. 

Bibliografia Básica 

ALLOA, Emmanuel. Pensar a imagem. Belo Horizonte: Autêntica. 2015. 

NOVAES, Adauto et al. O Olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2001.  

Bibliografia Complementar 

MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da cultura 

visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2011. 

SMITH, Ray. Manual prático do artista. São Paulo: Ambientes & Costumes, 

2008. 
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* Serão ofertadas simultaneamente as seguintes disciplinas optativas: 

a) Laboratório de Aprofundamento em Artes Visuais Aplicadas; 

b) Laboratório de Aprofundamento em Poéticas Visuais; 

c) Tópico de Aprofundamento em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; e 

d) Tópico de Aprofundamento em Estudos sobre Cultura Visual. 

** Serão ofertadas simultaneamente as seguintes PIPE (Práticas Integradas de Pesquisa e Extensão) optativas: 

a) PIPE em Artes Visuais Aplicadas; 

b) PIPE em Ensino e Aprendizagem das Artes Visuais; 

c) PIPE em Estudos sobre Cultura Visual; e 

d) PIPE em Poéticas Visuais. 

 

TOTAL: 3400h 
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ANEXO I 

QUALIS ARTÍSTICO PARA CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

FONTE: DOCUMENTO DA ÁREA DE ARTES/MÚSICA, AVALIAÇÃO TRIENAL 2013 

DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA CAPES 
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ANEXO II 

CROQUI DO GALPÃO DAS ARTES 

FONTE: CROQUI ELABORADO PELO PROFESSOR ALEXANDRE SILVA DOS 

SANTOS FILHO. 

 


