FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7HISA7)
Código disciplina

(TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE VII)
Nome da disciplina

Curso

Artes Visuais

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo: teórica

Debora Pazetto

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Obrigatória
Zoom e Moodle
Atividades
Síncronas (h/a)

Fase: 7

Turma: 7HISA71BL

Atividades
Assíncronas (h/a)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato 988227273
Contato
Nº Vagas: 48

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

36
36
quinta-feira, de 18h10 a 20h10
Não há
Livre
Computador ou celular conectado à internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: A arte além das vanguardas, o panorama brasileiro do pop ao neo, do pós ao trans e ao
multi: gramáticas pictóricas, movimentos e escolas após a segunda metade do século XX. Articulações
entre textos e questões do período com a contemporaneidade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo programático: história e teoria da arte contemporânea brasileira, da década de 60 até os
dias atuais, organizadas por recortes temáticos.
Objetivos: Contribuir para que a/o estudante seja capaz de analisar relações entre propostas
artísticas, movimentos artísticos e teorias sobre o período (meados do século XX até a
contemporaneidade), bem como expressar-se por meio de linguagens visuais e textuais, a partir de
exercícios de leitura, debate e apreciação de imagens.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Diário da disciplina: O diário funcionará como método avaliativo e controle de frequência de
atividades assíncronas. Será composto por 16 registros (correspondendo às aulas, com exceção da

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DEBORA PAZETTO FERREIRA em 10/05/2021 às 19:10:13, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 2WOHE542.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS

2

Bibliografia virtual
BARROS, Roberta. Elogio ao toque ou como falar de arte feminista brasileira. Rio de Janeiro: Ed. do
autor, 2016.
CLARK, Lygia. “Breviário sobre o corpo”. Concinnitas, v. 01, n. 26, julho de 2015.
GONZALES, Lélia. “A categoria político-cultural da Amefricanidade”. Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro,
n. 92/93 (jan/jun), 1988.
Daniel Muduruku. “Da gênese de Véxoa”. In: Véxoa: Nós sabemos. São Paulo: Pinacoteca do Estado,
2020.
GOGAN, Jéssica, MORAIS, Frederico. Domingos da criação: uma coleção poética do experimental em
arte e educação. Rio de Janeiro: Instituto MESA, 2017.
LIMA, Marisa Alvarez: “Arte, antiarte ou o quê?” In: Marginália, arte & cultura na idade da pedrada.
Rio de Janeiro: Salamandra, 1996.
MIYADA, Paulo. A1-5 50 anos – Ainda não terminou de acabar (trechos selecionados). São Paulo:
Instituto Tomie Ohtake, 2019.
MOMBAÇA, Jota. “Pode um cu mestiço falar?” Em: < https://jotamombaca.com/texts-textos/podeum-cu-mestico-falar/>
Fábio Morais: Escritexpográfica. Florianópolis: Par(ent)esis, 2020.
Naine Terena: “Véxoa, nós sabemos”. In: Véxoa: Nós sabemos. São Paulo: Pinacoteca do Estado,
2020.
OITICICA, Hélio. “Anotações sobre o Parangolé”. Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco,
1986.
ZANINI, Walter. “Arte e tecnologia no Brasil”. Vanguardas, desmaterialização, tecnologias na arte.
São Paulo: Martins Fontes, 2018.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
CONTEÚDO/ ATIVIDADES
Aula
Conteúdo
1
Apresentação da
20/05 disciplina

Bibliografia / Atividade
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula introdutória na plataforma Zoom

2
A construção do
27/05 contemporâneo no
Brasil

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Marisa Alvarez Lima: Arte, antiarte ou o quê?
 Estudar o PDF Tropicália
 Escutar o álbum Tropicalia ou panis et circencis:
https://www.youtube.com/watch?v=KIiwbHqtb7w&t=1978s
 Diário/ registro 2

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DEBORA PAZETTO FERREIRA em 10/05/2021 às 19:10:13, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 2WOHE542.

primeira e da última). Antes de cada aula, a/o estudante deve realizar as atividades pedagógias
assíncronas (ler os textos, ver os vídeos e escutar os podcasts) e fazer um registro a partir delas, que
deve ser inserido no Moodle. Esses 16 registros unitários vão garantir a frequência nas atividades
assíncronas. Os 6 primeiros registros comporão o primeiro módulo do diário, que funcionará como
atividade avaliativa (valor: 50 pontos). Os 7 demais registros comporão o segundo módulo (valor: 50
pontos). Os diários devem ser inseridos no Moodle pelas/os estudantes nas datas indicadas.
Critérios de avaliação: Conhecimento acerca dos vídeos, podcasts, videoaulas, textos, autoras/es e
temáticas abordados; habilidades de compreensão e interpretação dos conteúdos; capacidades de
argumentação, envolvimento nos debates, criatividade e aprofundamento das reflexões.

3

3
A ditadura
04/06

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Paulo Myiada: A1-5 50 anos – Ainda não terminou de acabar.
 Assistir a visita guiada com o curador da exposição “AI5-50 anos – Ainda não
terminou de acabar”: https://www.youtube.com/watch?v=YY1nkn8gUv8
 Diário/ registro 3
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

4
O espaço
10/06

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Hélio Oiticica: Anotações sobre o Parangolé
 Estudar o PDF O espaço
 Diário/ registro 4
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

5
O corpo
17/06

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Lygia Clark: Breviário sobre o corpo
 Estudar o PDF O corpo
 Assistir o documentário Arte & Corpo – pintura corporal dos indígenas
brasileiros: https://www.youtube.com/watch?v=WW5fBClAJs0
 Diário/ registro 5
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

6
A palavra
24/06

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Fábio Morais: Escritexpográfica
 Estudar o PDF A palavra
 Diário/ registro 6
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

7
A festa
01/07

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler a coleção: Domingos da criação
 Estudar o PDF A festa
 Diário/ registro 7
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

8
A tecnologia
08/07

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Walter Zanini: Arte e tecnologia no Brasil
 Estudar o PDF A tecnologia
 Diário/ registro 8
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

9
Arte contemporânea
15/07 em Santa Catarina

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Estudar o PDF Arte contemporânea em Santa Catarina
 Diário/ registro 9

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DEBORA PAZETTO FERREIRA em 10/05/2021 às 19:10:13, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

4

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DEBORA PAZETTO FERREIRA em 10/05/2021 às 19:10:13, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula com a artista e curadora Kamilla Nunes na plataforma Zoom
10
Arte feminista
22/07

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Roberta Barros: Elogio ao toque ou como falar de arte feminista
brasileira.
 Estudar o PDF Arte feminista
 Diário/ registro 10
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

11
Arte indígena
29/07 contemporânea

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Naine Terena: Véxoa, nós sabemos
 Estudar o PDF Arte indígena contemporânea
 Escutar o podcast da Rádio Yandê “Abril indígena 5 – A década da Arte
Indígena contemporânea”
 Diário/ registro 11
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

12
Arte afrodiaspórica
05/08

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Lélia Gonzalez: A categoria político-cultural da Amefricanidade
 Estudar o PDF Arte afrodiaspórica
 Assistir Festival Cajubi: “O sujeito em posse da sua narrativa” - Luiz Antonio
Simas & Tiganá Santana: https://www.youtube.com/watch?v=CpiYxeGeZjo
 Diário/ registro 12
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

13

Arte LGBTIQ+

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Jota Mombaça: Pode um cu mestiço falar?
 Estudar o PDF Arte LGBTIQ
 Assistir a videoaula “Arte, teoria queer e descolonização”:
https://www.youtube.com/watch?v=3t4D-btY-nE&t=2s
 Diário/ registro 13
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

Arte e descolonização

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Ler o texto de Daniel Muduruku: Da gênese de Véxoa
 Estudar o PDF Arte e descolonização
 Assistir Festival Cajubi: “Ideias para um mundo em desencanto” - Ailton
Krenak & Elisa Lucinda:
https://www.youtube.com/watch?v=PW41bMtpguU&t=4s
 Diário/ registro 14
ATIVIDADE SÍNCRONA:
Aula expositiva e debate na plataforma Zoom

12/08

14
19/08

15
Finalização da
26/08 disciplina

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS:
 Finalização e inserção no Moodle do diário da disciplina, Módulo 2
ATIVIDADE SÍNCRONA:

5

16
ATIVIDADES DO PI

17
ATIVIDADES DO PI

18
ATIVIDADES DO PI

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DEBORA PAZETTO FERREIRA em 10/05/2021 às 19:10:13, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Aula no Zoom para debate sobre a disciplina e os processos de ensinoaprendizagem
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7ANID
Curso

Nome da disciplina
ANIMAÇÃO DIGITAL
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Franciele Favero

Monitor (a)

Vitória Imai Amorim

Tipo

Fase
Turma
7a
7ANID-2B1
Obrigatória
Jitsi Meet (aulas síncronas), Moodle (repositório – atividades
assíncronas), e-mail (atividades assíncronas e contato).
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
22
50
Terça-feira: 14:30 – 16:00h.

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato
faverofranciele@gmail.com
Contato
vitoria.imai.amorim@gmail.com
Nº Vagas
12

Não há
Livre
Caderno, caneta, lápis, câmera fotográfica ou celular,
computador ou celular ou tablet, mouse ou mesa
digitalizadora, softwares de edição de imagem e animação 2D
(Adobe Photoshop ou Krita - software livre e gratuito) e
software de animação 3D (Blender - software livre e gratuito).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Conceitos gerais sobre animação de transformação e ciclos de animação. Animação com múltiplos
modificadores. Animação de objetos vinculados. Deformação de objetos fazendo uso dos eixos
espaciais. Sistemas de partículas. Texturas animadas. Animação de luzes. Animação e edição de
câmeras. Acabamento e renderização de animação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Conteúdo programático
Oficina teórico-prática de investigação de proposições artísticas e conceitos que tangenciam ou
evidenciam as relações entre as artes visuais e midiáticas com o campo da animação. Bloco 1:
Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: campos e técnicas de produção,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código O08D9ZG1.
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Objetivos
Compreender os conceitos e fundamentos teóricos, recursos de produção, modos de circulação e
princípios norteadores de práticas em animação digital 2D e 3D no contexto artístico contemporâneo,
entendida como uma categoria híbrida e expandida de produção relacionada com o campo das novas
mídias e da imagem em movimento. Introduzir softwares de edição de imagem e movimento e
animação 2D e 3D, sobretudo softwares livres e gratuitos (Krita e Blender). Instigar o
desenvolvimento de processos autorais por meio de exercícios práticos propostos ao longo do
semestre. Possibilitar o contato com o processo de artistas e animadores por meio de participações
de pessoas convidadas. Orientar uma pesquisa poética individual com base em ao menos um dos
focos da disciplina.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1- Avaliação de processo do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega
de texto sobre o processo e planejamento das próximas etapas de produção do trabalho final) –
(30%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas, exequibilidade da proposta.

2- Entrega de dois exercícios realizados ao longo do semestre via tarefa do Moodle (20%).
Critérios de avaliação: Inventividade e adensamento investigativo na produção dos exercícios e contribuições
para discussões semanais dos exercícios em fóruns e aulas síncronas.

3- Avaliação final do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega de
trabalho finalizado/esboço/protótipo segundo modelo de dossiê de projeto) (50%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas.

Bibliografia virtual
(textos disponibilizados no drive/Moodle)
BÁSICA
AGUIAR, Fábio Calciolari. 3Ds Max 2012: Modelagem, Render, Efeitos e Animação. São Paulo: Ed. Érica, 2011.
BONNEY, Sean. 3DsMax 4: efeitos especiais. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2001.
FOX, Barret. Animação em 3Ds Max 6. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2004.
COMPLEMENTAR
ALŸS, Francis. Numa dada situação. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
ARANTES, Priscila. @rte e mídia: perspectivas da estética digital. SENAC: São Paulo, 2005.
ARAÚJO, Pamella Emília de Queiroz. O silêncio lá de baixo: autobiografia em cinema de animação. 175 p.
Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Artes, Mestrado em Artes
Visuais, Florianópolis, 2019.
BARBOSA JUNIOR, Alberto Lucena. Arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo: 2002.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código O08D9ZG1.

terminologias e conceitos básicos. Relações com a escrita e com a construção de narrativas.
Antecedentes e técnicas do pré-cinema. A relação com a fotografia e o espaço impresso e
escultórico/instalativo. A temporalidade e o movimento. Noções de tempo. Discussão de elementos e
princípios da animação (aceleração/desaceleração, esticar/comprimir, exagero). Proposição de
exercícios. Bloco 2 : Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e
animação: traço, desenho e cor em movimento. Introdução aos softwares de edição e criação de
animação 2D: Krita e Adobe Photoshop. Atravessamentos entre som e imagem em movimento.
Técnicas de stop motion, pixelation. A relação com objetos. A noção de corpo, personagens e
possibilidades performáticas e autobiográficas. Construção de exercícios práticos. Bloco 3: Orientação
do desenvolvimento de pesquisa poética autoral dentro do campo híbrido arte, novas mídias e
animação articulada com as reflexões e discussões da disciplina. Textos a partir do processo artístico:
processos de escrita e de pesquisa em arte e em animação.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
ATIVIDADES
18/05/21 Apresentação e discussão do plano de ensino, cronograma e propostas
para disciplina. Orientações gerais para o semestre. Introdução à disciplina.

2

25/05/21 Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: campos e
técnicas de produção, terminologias e conceitos básicos. Relações com a
escrita e com a construção de narrativas.
-Discussão de texto e exercício.

3

01/06/21 Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: antecedentes
e técnicas do pré-cinema. A relação com a fotografia e o espaço impresso e
escultórico/instalativo.
- Discussão de texto e exercício.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 13:30h via Jitsi Meet.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

4

08/06/21 Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: a
temporalidade e o movimento. Noções de tempo. Discussão de elementos
e princípios da animação (aceleração/desaceleração, esticar/comprimir,
exagero).
- Discussão de texto e exercício.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

5

15/06/21 Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e
animação: traço, desenho e cor em movimento. Introdução aos softwares
de edição e criação de animação 2D: Krita e Adobe Photoshop.
- Exercício.

6

22/06/21 Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código O08D9ZG1.

Ed. SENAC 456p.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Tradução de Gabriel Valladão Silva.
Porto Alegre: L&PM, 2015.
CANONGIA, Ligia. Quase cinema: cinema de artista no Brasil, 1970/80. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1981.
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre: Bookman, 2011.
GODFREY, Mark; BIESENBACH, Klaus; GREENBERG, Kerryn (orgs.). FRANCIS ALŸS: A story of Deception. New
York: MOMA; London: Tate Publishing, 2010.
LAYBOURNE, Kit. The animation book : a complete guide to animated filmmaking - from flip-books to sound
cartoons to 3-D animation. Ed. rev. New York, NY; Three Rives Press, 1998.
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008.
______(org.). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro = three decades of brazilian video. Ed. bilíngue e
atual. São Paulo: Itaú Cultural: Iluminuras, 2007.
______. Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997
MACIEL, Katia; FLORES, Livia (orgs.). Instruções para filmes. Rio de Janeiro: +2 Editora, 2013.
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Ed. Senac, 2008.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. Tradução de Cássia Maria Nasser. 2a edição. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2013.
TONE, Lilian (org.). William Kentridge: Fortuna. Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo, 2013.
TRIBE, Mark; JANA, Reena. New Media Art. Colônia: Ed. Taschen, 2007.
WELLS, Paul; QUINN, Joanna; MILLS, Les. Desenho para animação. Porto Alegre : Bookman, 2012.
WIEDEMANN, Julius. Animation now!. Colônia: Ed. Taschen, 2007.
WILLIAMS, Richard. Manual de animação: manual de métodos, princípios e fórmulas para animadores clássicos,
de computador, de jogos, de stop motion e de internet. São Paulo: Senac, 2016.

9

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

7

29/06/21 Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e
animação: stop motion, pixelation. A relação com objetos. A noção de
corpo, personagens e possibilidades performáticas e autobiográficas.
-Exercício.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

8

06/07/21 Animação 3D e o espaço tridimensional. Introdução ao software Blender.
Conceitos e técnicas básicas de animação 3D.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

9

13/07/21 Animação 3D: Uso do software Blender. Possibilidades e referencial
artístico.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

10

20/07/21 Orientação de trabalho individual da disciplina.

11

27/07/21 Avaliação de processo do projeto individual da disciplina.

Horários individuais de atendimento síncrono (13:30h às 17:00h), via Jitsi Meet.
Aula 100% síncrona – 13:30 às 17:00h – via Jitsi Meet.

12

03/08/21 Participação de artista convidado.

13

10/08/21 Projeto final da disciplina: orientação de processos, elementos de pósprodução, finalização e exportação de projetos.

14

07/08/21 Orientação individual de projetos da disciplina.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.
Horários individuais de atendimento síncrono (13:30h às 17:00h), via Jitsi Meet.

15

24/08/21 Avaliação final do projeto individual da disciplina.
Aula 100% síncrona – 13:30 às 17:00h – via Jitsi Meet.

16/17/18

EXAME

- Oficina de Softwares para Animação 2D – parte 01 - data a ser confirmada
com a turma.
- Oficina de Softwares para Animação 2D – parte 02 - data a ser confirmada
com a turma.
- Animação experimental e autoral. Conversa com animador convidado –
data a ser confirmada com a turma.
31/08/21 Período de exames finais da disciplina.
a
06/09/21

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código O08D9ZG1.

animação: atravessamentos entre som e imagem em movimento.
Softwares de edição e criação de animação 2D: Krita e Adobe Photoshop.
-Exercício.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7ANID
Curso

Nome da disciplina
ANIMAÇÃO DIGITAL
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Franciele Favero

Monitor (a)

Vitória Imai Amorim

Tipo

Fase
Turma
7a
7ANID-2B2
Obrigatória
Jitsi Meet (aulas síncronas), Moodle (repositório – atividades
assíncronas), e-mail (atividades assíncronas e contato).
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
22
50
Quarta-feira: 19:10 – 20:40h.

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato
faverofranciele@gmail.com
Contato
vitoria.imai.amorim@gmail.com
Nº Vagas
12

Não há
Livre
Caderno, caneta, lápis, câmera fotográfica ou celular,
computador ou celular ou tablet, mouse ou mesa
digitalizadora, softwares de edição de imagem e animação 2D
(Adobe Photoshop ou Krita - software livre e gratuito) e
software de animação 3D (Blender - software livre e gratuito).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Conceitos gerais sobre animação de transformação e ciclos de animação. Animação com múltiplos
modificadores. Animação de objetos vinculados. Deformação de objetos fazendo uso dos eixos
espaciais. Sistemas de partículas. Texturas animadas. Animação de luzes. Animação e edição de
câmeras. Acabamento e renderização de animação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Conteúdo programático
Oficina teórico-prática de investigação de proposições artísticas e conceitos que tangenciam ou
evidenciam as relações entre as artes visuais e midiáticas com o campo da animação. Bloco 1:
Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: campos e técnicas de produção,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 7C25W0ON.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS

11

Objetivos
Compreender os conceitos e fundamentos teóricos, recursos de produção, modos de circulação e
princípios norteadores de práticas em animação digital 2D e 3D no contexto artístico contemporâneo,
entendida como uma categoria híbrida e expandida de produção relacionada com o campo das novas
mídias e da imagem em movimento. Introduzir softwares de edição de imagem e movimento e
animação 2D e 3D, sobretudo softwares livres e gratuitos (Krita e Blender). Instigar o
desenvolvimento de processos autorais por meio de exercícios práticos propostos ao longo do
semestre. Possibilitar o contato com o processo de artistas e animadores por meio de participações
de pessoas convidadas. Orientar uma pesquisa poética individual com base em ao menos um dos
focos da disciplina.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1- Avaliação de processo do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega
de texto sobre o processo e planejamento das próximas etapas de produção do trabalho final) –
(30%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas, exequibilidade da proposta.

2- Entrega de dois exercícios realizados ao longo do semestre via tarefa do Moodle (20%).
Critérios de avaliação: Inventividade e adensamento investigativo na produção dos exercícios e contribuições
para discussões semanais dos exercícios em fóruns e aulas síncronas.

3- Avaliação final do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega de
trabalho finalizado/esboço/protótipo segundo modelo de dossiê de projeto) (50%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas.

Bibliografia virtual
(textos disponibilizados no drive/Moodle)
BÁSICA
AGUIAR, Fábio Calciolari. 3Ds Max 2012: Modelagem, Render, Efeitos e Animação. São Paulo: Ed. Érica, 2011.
BONNEY, Sean. 3DsMax 4: efeitos especiais. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2001.
FOX, Barret. Animação em 3Ds Max 6. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2004.
COMPLEMENTAR
ALŸS, Francis. Numa dada situação. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
ARANTES, Priscila. @rte e mídia: perspectivas da estética digital. SENAC: São Paulo, 2005.
ARAÚJO, Pamella Emília de Queiroz. O silêncio lá de baixo: autobiografia em cinema de animação. 175 p.
Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Artes, Mestrado em Artes
Visuais, Florianópolis, 2019.
BARBOSA JUNIOR, Alberto Lucena. Arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo: 2002.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 7C25W0ON.

terminologias e conceitos básicos. Relações com a escrita e com a construção de narrativas.
Antecedentes e técnicas do pré-cinema. A relação com a fotografia e o espaço impresso e
escultórico/instalativo. A temporalidade e o movimento. Noções de tempo. Discussão de elementos e
princípios da animação (aceleração/desaceleração, esticar/comprimir, exagero). Proposição de
exercícios. Bloco 2 : Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e
animação: traço, desenho e cor em movimento. Introdução aos softwares de edição e criação de
animação 2D: Krita e Adobe Photoshop. Atravessamentos entre som e imagem em movimento.
Técnicas de stop motion, pixelation. A relação com objetos. A noção de corpo, personagens e
possibilidades performáticas e autobiográficas. Construção de exercícios práticos. Bloco 3: Orientação
do desenvolvimento de pesquisa poética autoral dentro do campo híbrido arte, novas mídias e
animação articulada com as reflexões e discussões da disciplina. Textos a partir do processo artístico:
processos de escrita e de pesquisa em arte e em animação.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
ATIVIDADES
19/05/21 Apresentação e discussão do plano de ensino, cronograma e propostas
para disciplina. Orientações gerais para o semestre. Introdução à disciplina.

2

26/05/21 Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: campos e
técnicas de produção, terminologias e conceitos básicos. Relações com a
escrita e com a construção de narrativas.
-Discussão de texto e exercício.

3

02/06/21 Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: antecedentes
e técnicas do pré-cinema. A relação com a fotografia e o espaço impresso e
escultórico/instalativo.
- Discussão de texto e exercício.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 18:10h via Jitsi Meet.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

4

09/06/21 Conceitos e práticas na intersecção animação e artes visuais: a
temporalidade e o movimento. Noções de tempo. Discussão de elementos
e princípios da animação (aceleração/desaceleração, esticar/comprimir,
exagero).
- Discussão de texto e exercício.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

5

16/06/21 Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e
animação: traço, desenho e cor em movimento. Introdução aos softwares
de edição e criação de animação 2D: Krita e Adobe Photoshop.
- Exercício.

6

23/06/21 Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 7C25W0ON.

Ed. SENAC 456p.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Tradução de Gabriel Valladão Silva.
Porto Alegre: L&PM, 2015.
CANONGIA, Ligia. Quase cinema: cinema de artista no Brasil, 1970/80. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1981.
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre: Bookman, 2011.
GODFREY, Mark; BIESENBACH, Klaus; GREENBERG, Kerryn (orgs.). FRANCIS ALŸS: A story of Deception. New
York: MOMA; London: Tate Publishing, 2010.
LAYBOURNE, Kit. The animation book : a complete guide to animated filmmaking - from flip-books to sound
cartoons to 3-D animation. Ed. rev. New York, NY; Three Rives Press, 1998.
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008.
______(org.). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro = three decades of brazilian video. Ed. bilíngue e
atual. São Paulo: Itaú Cultural: Iluminuras, 2007.
______. Pré-cinemas & pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997
MACIEL, Katia; FLORES, Livia (orgs.). Instruções para filmes. Rio de Janeiro: +2 Editora, 2013.
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Ed. Senac, 2008.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. Tradução de Cássia Maria Nasser. 2a edição. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2013.
TONE, Lilian (org.). William Kentridge: Fortuna. Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo, 2013.
TRIBE, Mark; JANA, Reena. New Media Art. Colônia: Ed. Taschen, 2007.
WELLS, Paul; QUINN, Joanna; MILLS, Les. Desenho para animação. Porto Alegre : Bookman, 2012.
WIEDEMANN, Julius. Animation now!. Colônia: Ed. Taschen, 2007.
WILLIAMS, Richard. Manual de animação: manual de métodos, princípios e fórmulas para animadores clássicos,
de computador, de jogos, de stop motion e de internet. São Paulo: Senac, 2016.

13

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

7

30/06/21 Entrecruzamentos, práticas e experimentações em imagem e movimento e
animação: stop motion, pixelation. A relação com objetos. A noção de
corpo, personagens e possibilidades performáticas e autobiográficas.
-Exercício.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

8

07/07/21 Animação 3D e o espaço tridimensional. Introdução ao software Blender.
Conceitos e técnicas básicas de animação 3D.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

9

14/07/21 Animação 3D: Uso do software Blender. Possibilidades e referencial
artístico.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

10

21/07/21 Orientação de trabalho individual da disciplina.

11

28/07/21 Avaliação de processo do projeto individual da disciplina.

Horários individuais de atendimento síncrono (18:10h às 21:40h), via Jitsi Meet.
Aula 100% síncrona – 18:10 às 21:40h – via Jitsi Meet.

12

04/08/21 Participação de artista convidado.

13

11/08/21 Projeto final da disciplina: orientação de processos, elementos de pósprodução, finalização e exportação de projetos.

14

08/08/21 Orientação individual de projetos da disciplina.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.
Horários individuais de atendimento síncrono (18:10h às 21:40h), via Jitsi Meet.

15

25/08/21 Avaliação final do projeto individual da disciplina.
Aula 100% síncrona – 18:10 às 21:40h – via Jitsi Meet.

16/17/18

EXAME

- Oficina de Softwares para Animação 2D – parte 01 - data a ser confirmada
com a turma.
- Oficina de Softwares para Animação 2D – parte 02 - data a ser confirmada
com a turma.
- Animação experimental e autoral. Conversa com animador convidado –
data a ser confirmada com a turma.
31/08/21 Período de exames finais da disciplina.
a
06/09/21

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 7C25W0ON.

animação: atravessamentos entre som e imagem em movimento.
Softwares de edição e criação de animação 2D: Krita e Adobe Photoshop.
-Exercício.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7INSTA

Nome disciplina
INSTALAÇÃO MULTIMÍDIA

Curso

Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

Franciele Favero

Monitor (a)

Waldymir F. Lima de
Almeida
Fase
Turma
a
5
2L1
obrigatória
Jitsi Meet (aulas síncronas), Moodle (repositório –
atividades assíncronas), e-mail (atividades assíncronas e
contato).
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
22
50
Quinta-feira: 19h10h – 20:40h

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato
faverofranciele@gmail.com
Contato
wladymirlima@hotmail.com
N. Vagas
12

Não há
Livre
Internet, computador ou celular com câmera/gravador
e/ou câmera de vídeo e/ou fotográfica, mídias de
armazenamento (pendrive, cartão, etc.), caderno de
anotações, caneta, lápis, borracha.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Proposições artísticas como instalações multimídia. Práticas e conceitos de
instalação, videoinstalação, instalação sonora e outras propostas contemporâneas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo
Bloco 1: Práticas e conceitos de instalação na produção artística contemporânea e alguns
antecedentes. Conceitos de espaço e lugar, de espaço sonoro e escuta: “espécies de
espaços” e “espécies de escutas”.
Bloco 2: Modos e procedimentos intermídia na construção de instalações sonoras e de
videoinstalações articulados com a questão dos múltiplos usos do som, da palavra e da
imagem em movimento na arte contemporânea. Experimentações, cruzamentos e

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código K41X48LB.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
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Objetivos:
GERAL: A partir de uma reflexão sobre práticas de instalação, objetiva-se investigar a
construção de projetos de instalações sonoras, de videoinstalações, intervenções e
publicações sonoras, entre outros desdobramentos, transitando entre as digressões do
projeto e suas concretizações, entre usos da palavra e suas relações com espécies de
espaços e de escutas.
ESPECÍFICOS:
- Propor reflexões sobre práticas e conceitos de instalação, e seus desdobramentos na
produção artística contemporânea.
- Investigar a construção de projetos de instalações sonoras, de videoinstalações,
intervenções, publicações sonoras e outros desdobramentos (o projeto como proposição
artística), a partir do contato com a questão dos usos heterogêneos do som, da palavra e da
imagem em movimento no campo da arte contemporânea.
- Desenvolver seminários em grupo a partir de leituras de textos e exercícios de imagem e
de escrita em vídeo, áudio, fotografia e/ou texto, a partir de uma reflexão sobre
experiências de espaço e lugar, sobre “espécies de espaços”, “espécies de escutas” e
“espaços sonoros”.
- Desenvolver um projeto (ou o projeto como proposição artística), abordando relações
entre digressões/desvios do projeto e suas possibilidades de concretizações, usos do som e
da palavra, e suas relações com “espécies de espaços” e “espécies de escutas”.
- Participar da elaboração de um projeto coletivo online, apresentando publicamente os
projetos (desenvolvidos e/ou em processo), em plataforma/local a definir.
- Escrever um texto a partir e sob o processo de seu projeto.
- Elaborar um “diário de borda”, como um espaço de escuta do processo de construção dos
projetos, compilando os exercícios de imagem / escrita desenvolvidos. Implica o
armazenamento de esboços, simulações, registros de ações, procedimentos, trajetos e
rastros do projeto, bem como, de anotações dispersas e outros relatos.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1- Seminário: apresentação (em grupo) a partir da leitura de textos sobre a questão da
instalação/intervenção e dos usos do som, da palavra e da imagem em movimento na arte
contemporânea.
Critérios de avaliação: Aprofundamento na investigação de questões da disciplina; participação e
comprometimento com o grupo.

2- Avaliação de processo: apresentação do andamento do projeto artístico ao grupo, com
entrega de texto a partir e sob seu processo, e do “diário de borda” (exercícios de imagem e
de escrita).
Critérios de avaliação: Inventividade na prática dos exercícios; adensamento de processo artístico; consistência
do projeto proposto.

3- Avaliação Final: detalhamento e/ou concretização de um projeto de trabalho artístico,
apresentando-o ao grupo, com entrega de texto e do “diário de borda”.
Critérios de avaliação: Singularidade do projeto desenvolvido; adensamento de processo artístico; consistência
do projeto proposto/desenvolvido.

Bibliografia virtual
(textos disponibilizados no drive/Moodle, ao longo do semestre)
BÁSICA

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código K41X48LB.

passagens: relações entre a instalação, o espaço doméstico e o íntimo, entre instalação e
intervenção, entre a instalação, a palavra, e a língua/linguagem e o território, bem como a
ocupação e construção de outros espaços possíveis para a arte.
Bloco 3: Textos a partir e sob o processo e projeto artístico: processos de escrita e pesquisa
em arte. Construção de trabalhos poéticos e projetos relacionados ao campo da instalação e
seus desdobramentos.

16

COMPLEMENTAR
ANZALDÚA, Gloria. COMO DOMAR UMA LÍNGUA SELVAGEM. Trad. de Pinto, Joana Plaza; Santos, Karla Cristina
dos; Veras, Viviana. In: Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Difusão da língua portuguesa, no 39. p. 297-309,
2009.
ARDENNE, Paul. Un arte contextual. Creación artística em medio urbano, em situación, de intervención, de
participación. Murcia: CENDEAC e Ad Literam, 2002.
ARIZA, Javier. Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
Babel - Cildo Meireles. Curadoria: Moacir dos Anjos. São Paulo: Estação Pinacoteca do Est. de São Paulo, 2006.
BALTAR, Brígida. Neblina maresia e orvalho. coletas. Rio de Janeiro, Ed. do Autor, 2001.
BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Ed. Zouk, 2007.
__. Conjs.,re-bancos*: exercícios e conversas. Org. Renata Marquez. Belo Horizonte: Museu de Arte da Pampulha,
2012.
BERNARDES, Maria Helena. Vaga em Campo de Rejeito. São Paulo: Ed. Escrituras, 2003.
BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (orgs.). O meio como ponto zero. Metodologia da Pesquisa em Artes Plásticas.
Porto Alegre: Ed. da Universidade, 2002.
CAMPBELL, Brígida; TERÇA-NADA!, Marcelo (orgs.). Intervalo, Respiro, Pequenos deslocamentos: Ações poéticas
do Poro. São Paulo: Radical Livros, 2011.
CERTEAU, Michel de. Invenção do Cotidiano I: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
COUTINHO, Marcelo. Deambulações sobre o contorno. In: Revista Item n.6. Rio de Janeiro, Agora/Capacete,
2003.
DIAS, Aline (org.).O Trabalho com(o) fracasso. Florianópolis: Corpo Editorial, 2012.
FAVERO, Franciele. Rembe. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). CEART, PPGAV, UDESC, Florianópolis, 2019.
FERVENZA, Hélio. O + é deserto. São Paulo: Escrituras Editora, 2003.
__. Formas da apresentação: experiência, autonomia, escritos de artistas. In: VINHOSA, Luciano; D'ANGELO,
Martha (org.). Interlocuções: estética, produção e crítica de arte. Rio de Janeiro: Editora Apicuri, 2012.
FERREIRA, Glória, COTRIM, Cecilia (orgs.). Escritos de Artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
GODFREY, Tony. Conceptual Art. London: Phaidon, 1998.
HOLZER, Jenny. Proteja-me do que eu quero. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 1999.
ITURBIDE, Manuel Rocha. La expansión de la escultura y de la instalación sonora en el arte. In: El Eco está en
todas partes. México: Ed. ALIAS, 2013.
MATOS, Diego; WISNIK, Guilherme (orgs.). Cildo - estudos, espaços, tempo. São Paulo: Ed. Ubu, 2017.
MEIRELES, Cildo. Textos de Paulo Herkenhoff, Gerardo Mosquera, Dan Cameron. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
MACHADO, Arlindo. (org.). MADE IN BRASIL – três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Itaú Cultural, 2003.
MACIEL, Kátia. (org.). Transcinemas. Contra Capa: Rio de Janeiro, 2009.
MANGUEL, Alberto; GUADALUPI, Gianni (org.). Dicionário de lugares imaginários. São Paulo: Companhia das
Letras, 2003.
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Ed. Senac, 2008.
NANCY, Jean-Luc. À escuta. Belo Horizonte: Edições Chão da Feira, 2014.
PARENTE, André. Cinemáticos. Rio de Janeiro: + 2, 2013.
PEREC, Georges. Especies de espacios. Barcelona: Montesinos, 2007.
Revista Recibo 33 com ruído, Ano 9, número 9, 2011.
Revista URBÂNIA 3. São Paulo, Editora Pressa, 2008.
RUSH, Michael. Video Art. London: Thames and Hudson, 2003.
SCHWITTERS, Kurt. CONTOS MÉRCIO. Trad. e Posfácio: Maria Aparecida Barbosa. Florianópolis: Ed. UFSC, 2014.
SMITHSON, Robert. Un Recorrido Por Los Monumentos de Passaic, Nueva Jersey. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
STOLF, Maria Raquel da Silva. Entre a palavra pênsil e a escuta porosa [investigações sob proposições sonoras].
Tese (Doutorado em Artes Visuais). IA, PPGAV, UFRGS, Porto Alegre, 2011. (com CD de áudio).
__. Página gravada. In: Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais ART & SENSORIUM. V. 3, 2016. p.
13-28. http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium/article/view/1020. Acesso em 20/04/2021.
__. Perguntas, anotações [sob exercícios de escrita e escuta] In: Tubo de ensaio: composição [Interseções +
Intervenções]. Florianópolis: Instituto Meyer Filho, 2016, v.1, p. 21-30.
3nós3: intervenções urbanas – 1979–1982 / [org.: Mario Ramiro; autores: Hudinilson Jr., Mario Ramiro, Rafael
França]. São Paulo: Ubu, 2017.
WALTER ZANINI: vanguardas, desmaterialização, tecnologias na arte. Org.: Eduardo de Jesus. São Paulo: Ed.
Martins Fontes, 2018.
WESTERCAMP, Hildegard. Paseo Sonoro (1974). In: ESPEJO, José Luis (org.). Escucha, por favor (13 textos sobre
sonido para el arte reciente). Madri: EXIT - Publicaciones de Arte y Pensamiento, 2019.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código K41X48LB.

ARCHER, Michael, OLIVEIRA, Nicolas de, OXLEY, Nicola e PETRY, Michael. Installation Art in the new millennium:
the empire of the senses. London: Thames and Hudson, 2003.
LABELLE, Brandon. Background noise: perspectives on sound art. New York, London: Continuum Books, 2006.
O’DOHERTY, Brian. No interior do Cubo Branco. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
20/05/2021

2

27/05/2021

3

03/06/2021

4

10/06/2021

5

17/06/2021

6

24/06/2021

7

01/07/2021

8

08/07/2021

9

15/07/2021

10

22/07/2021

11

29/07/2021

12

05/08/2021

13

12/08/2021

14
15

19/08/2021
27/08/2021

16/17/18
(12h)

(julho/agosto)
3 encontros a
agendar, de
acordo com a
disponibilidade
da turma

ATIVIDADES
Obs: Todas as aulas serão 30% síncronas (Jitsi Meet) e terão 70% de atividades
assíncronas, através das plataformas Moodle e e-mail.
Apresentação do Plano de Ensino. Discussão das propostas da disciplina.
*Exercício de imagem e de escrita: proposição dos mapas + proposta de “diário de borda”,
sondando ações/procedimentos/experiências no processo.
_Proposta de leitura de texto.
Práticas e conceitos de instalação na produção artística contemporânea e alguns
antecedentes. Apresentação dos mapas e conversa.
_Debate de texto.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
FERIADO NACIONAL - Corpus Christi. Reposição: Oficina de Edição de Áudio e Vídeo, data a
ser confirmada.
Conceitos de espaço e lugar, de espaço sonoro e escuta: “espécies de espaços” e “espécies
de escutas”. Práticas e conceitos de instalação na produção contemporânea e seus
antecedentes artísticos - o contexto brasileiro.
A noção de participação ativa.
_Debate de texto + grupo responsável de seminário sobre o tema.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Experimentações, cruzamentos e passagens: relações entre a instalação, o espaço
doméstico e o íntimo. A contribuição histórica de artistas mulheres. Produções no cenário
contemporâneo brasileiro e internacional e estratégias de artistas durante o isolamento
social.
_Debate de texto + grupo responsável de seminário sobre o tema.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Experimentações, cruzamentos e passagens: relações entre a instalação, o espaço, a
palavra e a língua/linguagem.
_Debate de texto + grupo responsável de seminário sobre o tema.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Modos e procedimentos intermídia na construção de instalações sonoras articulados com
a questão dos múltiplos usos do som e da palavra na arte contemporânea.
_Debate de texto + grupo responsável de seminário sobre o tema.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Modos e procedimentos intermídia na construção de videoinstalações articulados com a
questão dos múltiplos usos do som e da palavra na arte contemporânea.
_Debate de texto + grupo responsável de seminário sobre o tema.
Experimentações, cruzamentos e passagens: relações entre a instalação, o espaço exterior,
a natureza e as questões territoriais.
- O conceito de site-specific.
_Debate de texto + grupo responsável de seminário sobre o tema.
Experimentações, cruzamentos e passagens: relações entre instalação e intervenção.
_Debate de texto + grupo responsável de seminário sobre o tema.
Discussão sobre o Projeto coletivo.
Orientação individual de projetos artísticos.
Avaliação do processo: apresentação do andamento do projeto artístico ao grupo, com
entrega de texto a partir e sob seu processo, e do “diário de borda” (exercícios de imagem
e de escrita).
Experimentações, cruzamentos e passagens: relações entre instalação e a criação de
outros espaços para a arte. Espaços autônomos da arte contemporânea. Escolas e
bibliotecas criadas por artistas. As feiras de publicação e outros espaços de circulação.
Discussão sobre modos e possibilidades de escrita e apresentação de projetos.
Orientação individual de projetos artísticos.
Avaliação final: detalhamento e/ou concretização de um projeto de trabalho artístico,
apresentando-o ao grupo, com entrega de texto e do “diário de borda”.
16 - Encontro vinculado à realização do projeto coletivo online da disciplina, para
planejamento e finalização.
17 - Estágio de Docência – participação de pós-graduanda do PPGAV/UDESC.
18 - Encontro com a participação de Pós-Doutorando do PPGAV/UDESC, para conversa
acerca de suas investigações artísticas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código K41X48LB.

VICUÑA, Cecilia. Palavrarmais. Curitiba: Editora Medusa, 2017.
ZUMTHOR, Paul. Performance, Recepção, Leitura. São Paulo: Cosac & Naify, 2007.
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EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:21:05, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código K41X48LB.

31/08/21 a
06/09/21
Período de exames finais da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
7LINPI - 4B1 E 7LINP - 4L1

INTRODUÇÃO A LINGUAGEM PICTÓRICA

Código disciplina
Curso

BACHARELADO EM ARTES VISUAIS
LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS

Professor (a)

JOCIELE LAMPERT

Contato
48-984080877

Monitor (a)

Isadora Nicolette

Contato
48 - 88193763

Tipo

Fase 1

Turma: 7LINPI - Nº Vagas 16
4B1

Fase 1

Turma: 7LINP 4L1

Nº Vagas 16

Obrigatória/Eletiva

OBRIGATÓRIA

Plataforma (s) que utiliza

MOODLE, com recurso de zoom.us e Padlet

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)
10 encontro de
duas horas,
total de 20
horas

72

Atividades
Assíncronas
(h/a)20 horas
(até agosto
de 2021)
+12 horas
PROJETO
INTEGRADO
DAV

Atividades
Presencial (h/a) 20
(no retorno presencial):
5 aulas

Horários
(Atividades Síncronas)

Segunda: 14:00 – 16:00 hs
Sexta: 14:00 – 16:00 hs

Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/
softwares necessários

PC ou celular e conexão de internet e indicação de
materiais para prática pictórica (lista fornecida pela
professora)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOCIELE LAMPER DE OLIVEIRA em 10/05/2021 às 18:25:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 33ABB5P5.

!
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Ementa: Massas tonais e a aplicação da cor no tensionamento do campo

compositivo. Contrastes entre luz/sombra e entre cores frias e quentes.
Aplicação dos media dissolvidos em água: aquarela, gouache, acrílico sob
papel e ou tela como suporte. Linguagem visual pictórica.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:

Unidade 1
- A cor no processo criativo. Mestres da cor na Bauhaus: Johanes Itten, Paul
Klee, Wassily Kandinsky e Josef Albers.
- exercícios de sete contrastes (J. Itten)
- exercícios de interação da cor (J. Albers)
- Massas tonais e a aplicação da cor no tensionamento do campo
compositivo. Contrastes entre luz/sombra e entre cores frias e quentes.
Cronograma:
a) Cores primárias, secundárias, terciárias, frias e quentes
b) Tema, conteúdo, espaço, forma e composição pictórica
c) Material instrumental e técnicas para pintura têmpera e gouache, incluindo
a preparação dos suportes específicos (papel, suporte rígido e tela).
d) Produção artesanal de tintas/têmperas ovo.
e) Apresentação do triângulo de Goethe.
Unidade 2
- A cor no processo criativo. Mestres da cor na Bauhaus: Johanes Itten, Paul
Klee, Wassily Kandinsky e Josef Albers.
- Massas tonais e a aplicação da cor no tensionamento do campo
compositivo. Contrastes entre luz/sombra e entre cores frias e quentes.
Aplicação dos media dissolvidos em água: aquarela
Cronograma:
a) Aguada, lavados e úmido sobre úmido
Unidade 3 - preferencialmente em ambiente presencial
Desenvolvimento de projeto com objetivo para experimentação de tinta
acrílica (individual) com tema para cena doméstica (fotografia de ambientes
domésticos e construção da linguagem pictórica). Uso de suporte em tela.

Procedimentos e critérios de Avaliação

Avaliação da unidade 1 e 2:
Desenvolvimento de mapa conceitual (pesquisa) e apresentação de todos os
trabalhos desenvolvidos (via pasta drive ou Padlet em plataforma zoom.us).
Avaliação/critérios:
50% da nota: uso adequado das possibilidades inerentes aos materiais
utilizados ou adequação entre a qualidade estética e a qualidade técnica,
qualidade da execução técnica (qualidade da fatura)
25% da nota: participação nas atividades de aula e trabalhos apresentados
(argumentação sobre o próprio trabalho plástico)
25% da nota: desenvolvimento de tarefas entre as aulas e desenvolvimento
do trabalho final.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOCIELE LAMPER DE OLIVEIRA em 10/05/2021 às 18:25:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 33ABB5P5.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
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Bibliografia Básica
BARROS, Lílian R. M. A Cor no Processo Criativo: um Estudo sobre a
Bauhaus e a Teoria de Goethe. São Paulo: Ed. Senac, 2006.
PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor Inexistente. Ed. Leo Christiano Editorial,
1990 MAYER, Ralph. Manual do Artista. - São Paulo: Ed. Martins Fontes,
1996.
READ, Herbert. História da pintura moderna. Ed. Círculo do Livro, São Paulo,
1981.
Bibliografia Complementar
ALBERS, Josef. Interaction of Color. Yale: Yale University Press, 2006.
LICHTENSTEIN, Jacqueline. A cor eloqüente. SP: Siciliano, 1994.
SMITH, Ray. Manual prático do artista – equipamentos, materiais,
procedimentos, técnicas. SP: Ambiente & Costumes Editora, 2008.
WOLLHEIM, Richard. A pintura como arte. Ed. Cosac e Naify, SP, 2002.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES

1

17/05
e
21/05

Unidade 1: Apresentação da disciplina e materiais.

2

24/05
e
28/05

Unidade 1: Mestres da cor na Bauhaus: Johanes Itten. Exercícios de
sete contrastes (J. Itten)

3

31/05
e
04/06

Unidade 1: Mestres da cor na Bauhaus: Johanes Itten. Exercícios de
sete contrastes (J. Itten)

4

07/06
e
11/06

Unidade 1: Mestres da cor na Bauhaus: Josef Albers. Exercícios de
interação da cor (J. Albers) - colagem.

5

14/06
e
18/06

Unidade 1: Mestres da cor na Bauhaus: Josef Albers. Exercícios de
interação da cor (J. Albers) - colagem.

6

21/06
e
25/06

Unidade 1: circulo cromático, paletas e escalas tonais

7

28/06
e
02/07

Unidade 1: circulo cromático, paletas e escalas tonais.

8

05/07
e
09/06

Unidade 1: Produção artesanal: têmpera ovo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOCIELE LAMPER DE OLIVEIRA em 10/05/2021 às 18:25:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 33ABB5P5.

Bibliografia virtual (fornecido em PDF via plataforma de ensino):
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12/07
e
16/07

Unidade 2: Mestres da cor na Bauhaus: Paul Klee, Wassily Kandinsky

10

19/07
e
23/07

Unidade 2: Aguada, lavados e úmido sobre úmido.

11

26/07
e
30/07

Unidade 2: Apresentação do triângulo de Goethe.

12

02/08
e
06/08

Avaliação parcial e apresentação dos trabalhos.

13

Presen Unidade 3: projeto para tela (tinta acrílica). Apresentação de materiais e
cial
uso de tinta acrília.

14

Presen Unidade 3: projeto para tela (tinta acrílica)
cial

15

Presen Unidade 3:
cial
Avaliação final

16

DAV

PI

17

DAV

PI

18

DAV

PI

EXAME

Entrega de trabalhos finais e avaliação presencial em estudo
concentrado indicado pela professora.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por JOCIELE LAMPER DE OLIVEIRA em 10/05/2021 às 18:25:37, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 33ABB5P5.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
7ESTET
Curso

Estética e Crítica da Arte
Licenciatura em Artes Visuais
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo

Luciane R. N. Garcez

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
7
Obrigatória
ZOOM/Moodle
Atividades
Síncronas (h/a)

Contato 999024717
Contato
Nº Vagas
44

Turma
LAV08-7

Atividades
Assíncronas (h/a)

36/54/72
36
SEX - 13:30 às 17:00

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

36

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
As implicações ontológicas e hermenêuticas da estética e da obra de arte. Teorias e implicações
filosófico-conceituais relacionadas à obra de arte e à experiência, produção e leitura da obra. Matrizes
do pensamento filosófico: Idealismo, Materialismo, Existencialismo, Empiricismo, Positivismo,
Fenomenologia, Hermenêutica, Estruturalismo e Pós- Estruturalismo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Instrumentalizar e promover a reflexão acerca da função da crítica na contemporaneidade e suas
relações com a esfera do ensino na arte.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Realizaremos ao longo do semestre, aulas síncronas e assíncronas, sendo as síncronas, expositivas e
dialogadas através de plataforma; e as aulas assíncronas, leituras de textos, pesquisas em grupo e
individuais, visitas virtuais a exposições.

24

Palestras com artistas se possível.
Avaliação:
Trabalho 1:
Relatório de visita à exposição de artes visuais. Elabore um relatório de no máximo 2 páginas sobre
vista a exposição de artes visuais. Considere em seu relatório o local da exposição, a proposta da
mesma, as obras expostas, a proposta curatorial, a museografia e o texto crítico de apresentação da
mesma.
Entrega: 25/junho.

Trabalho 2:
Apresentação em encontro síncrono sobre a produção de um artista (série ou conjunto de obras);
incluir na apresentação a ser realizada com uso de recurso audiovisual (apresentação em Vídeo de 10
a 15 minutos).
Tópicos a serem abordados/escolhidos: Arte Contemporânea/Gêneros: escolher um dos gêneros
e discorrer sobre ele, com teoria e conceitos adequados ao tema selecionado, exemplificando com
obras e artistas que explorem a temática.
Introduzir brevemente o artista e situar sua produção em termos gerais
Comentar detalhadamente 2 a 3 obras, que sejam exemplares da série/conjunto/proposta escolhida
dentro da produção do artista.
Apresentar e comentar texto crítico sobre a produção acima referida.
Demonstrar postura crítica relativamente à produção visual do artista e à crítica de terceiro sobre esta
produção.
Preferencialmente sobre produção vista pessoalmente!
Apresentação: 23 e 30/JULHO

Trabalho 3:
Versão escrita do trabalho apresentado em 23 e 30 de Julho, considerando os comentários
e críticas realizadas pela professora na ocasião da apresentação.
Máximo 5 páginas com imagens, bibliografia e referências de pesquisa.
Entrega: 06 de AGOSTO
A avaliação será composta pela preparação dos alunos para as aulas, bem como por sua efetiva
participação nas aulas (1 ponto) e desenvolvimento dos 3 trabalhos acima descritos (9 pontos).
Os alunos que tenham atingido a média necessária através da composição das notas constituídas
pelos quesitos mencionados acima, não precisarão prestar exame.

Critérios de avaliação:
Entrega na data acertada com a turma: 1,0
Acuidade e correção no uso do idioma: 1,0
Observância das normas de apresentação e das normas ABNT relativamente ao uso de citações diretas
e indiretas; indicação das referências bibliográficas e dos dados técnicos nas imagens inseridas no
trabalho: 2,0
Uso consistente das fontes bibliográficas e correta assimilação dos conteúdos e noções consideradas
pelos autores escolhidos: 2,0
Pertinência da pesquisa bibliográfica e fontes de referência para a pesquisa: 1,0

25

Originalidade e precisão na apresentação, desenvolvimento e conclusões sobre o tema definido para
o trabalho: 3,0

Bibliografia Básica
ARIÉS, Philippe & DUBY, Georges (dir.). História da Vida Privada. Vol 3 e 4, São Paulo, Cia das Letras,
1993.
JOHNSON, P. O renascimento. R.J: Objetiva, 2001
PANOFSKY, Erwin O significado das artes visuais. S.P. PERSPECTIVA,1991.
WOLLHEIM, R. A pintura como arte. S.P., Cosac & Naify, 1998.
WOOD, Paul et al. Modernismo em Disputa. S.P., Cosac & Naify, 1998.
Bibliografia complementar
ARGAN, Giulio Carlo. Arte e Crítica de Arte. Lisboa: Editorial Estampa, 1998.
BASBAUM, Ricardo. Arte Contemporânea Brasileira. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.
CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins, 2005.
FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (orgs.). Escritos de Artistas anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar,
2006.
FER, Briony. “Introdução”. Em: FRANSCINA, Francis [et alli]. Modernidade e Modernismo: a pintura
francesa no século XIX. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. p. 3 a 49.
GULLAR, Ferreira. Arte contemporânea brasileira. São Paulo: Lazuli Editora Companhia Editora
Nacional,
2012.
MAMMIÍ, Lorenzo. O que resta – Arte e crítica de arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
MANGUEL, Alberto. O espectador comum – a imagem como narrativa. In: Lendo Imagens. São Paulo:
Companhia das Letras, 2001.
OSBORNE, Harold. Estética e Teoria da Arte. São Paulo: Cultrix, 1993.
PEDROSA, Mário. Mário Pedrosa arte ensaios. São Paulo: Cosac & Naify, 2015.
_______________ Forma e Percepção Estética – textos escolhidos II. São Paulo: EDUSP, 1996.
SANTOS, Fausto. O ponto de partida. In: A estética máxima. Chapecó: Argos, 2003. p. 15 a 34.
VALLS, Álvaro. “Estética e ética.” In: Estudos de estética e filosofia da arte. Porto Alegre: Editora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.
VENTURI, Lionello. História da crítica de arte. Lisboa: Edições 70, 2007.
ZIELINSKY, Mônica. A arte e sua mediação na cultura contemporânea. In: FERREIRA, Glória (org.).
Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006. P. 221-226.
__________________ (org.). Fronteiras – arte, crítica e outros ensaios. Porto Alegre: Editora da
UFRGS,
2003.
Bibliografia expandida:
BAUDELAIRE. The salon of 1846. http://www.writing.upenn.edu/library/Baudelaire-Salon-1848.pdf
__________. The mirror of art – critical studies. Nova Iorque: Doubleday Anchor Books, 1956.
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https://ia800500.us.archive.org/7/items/mirrorofartcriti00baud/mirrorofartcriti00baud.pdf
FERREIRA, Glória (org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte,
2006.
GOMBRICH, Ernst. Arte e Ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
HARRIS, Jonathan. Modernismo e Cultura nos Estados Unidos. In: Modernismo em Disputa: a arte
desde os anos quarenta. WOOD, Paul... [et alli]. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.
HERWITZ, Daniel. Estética- conceitos-chave em filosofia. Porto Alegre: Artmed, 2010.
MALLARMÉ. The Impressionists and Edouard Manet. http://www.rae.com.pt/mallarme_manet.pdf
PEARSON ed. A History of Art Criticism.
https://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/020583594
5.pdf
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: Editora 34, 2005.
RICHARDSON, Jonathan. The works of Mr. Jonathan Richardson. Londres: T. Davies, 1773.
https://ia601701.us.archive.org/35/items/worksofmrjonatha00rich/worksofmrjonatha00rich.pdf
RUSKIN. Lectures on art. (1870) http://rci.rutgers.edu/~tripmcc/phil/poa/ruskin-lectures_on_art.pdf
SILVA, Úrsula Rosa da e LORETO, Mari Lucie da Silva. Elementos de estética. Pelotas: Educat, 1995
SAMAIN, E. (Org) O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998.
TREVISAN, Armindo. O rosto de Cristo: a formação do imaginário e da arte cristã. Porto Alegre: AGE, 2003.
WOLLHEIM, R. A pintura como arte. SP, Cosac & Naify, 1998.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

DATA

ATIVIDADES
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEX - 13:30 às 15:30) 2 hora/aula
AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
7CERA2

Fazer Cerâmico 2

Curso

Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo

Luciane R. N. Garcez

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
3
Obrigatória
ZOOM/Moodle
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
7CERA2-2B1
7CERA2-2B2
Atividades
Assíncronas (h/a)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato 999024717
Contato
Nº Vagas
10 cada turma

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

36
36
SEG - 13:30 às 17:00 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 21:40 - 7CERA2-2B2
Não há
Livre
Computador

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
História da cerâmica. Conhecimentos artesanais e estruturais da cerâmica. Peça
seriada. Engobe, esmaltes vitrificáveis e outras técnicas. Aplicações artesanais e
industriais. Volume, desenho, cor, texturas e elementos prensados. Análise do contexto
da cerâmica artística contemporânea, nacional e internacional.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Compreender a cerâmica como linguagem expressiva na arte através de um estudo comprometido
com a contextualização histórica e com conceitos da arte contemporânea.

Objetivo Específico
-Relacionar os estudos e práticas de ateliê tendo em vista aspectos históricos da cerâmica nos
diferentes tempos e espaços.
-Estudar o ritmo e o movimento visual a fim de estar apto a aplicar em suas práticas artísticas.
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-Compreender a seriação na arte como recurso expressivo.
-Relacionar o aprendizado técnico com as poéticas da seriação, diferença com repetição e com
conceitos da arte contemporânea.
-Compreender seu processo criativo no desenvolvimento de um projeto individual observando a
materialidade, o gesto, a estética e a poética de seu trabalho.
Conteúdo Programático
1 - Leitura e discussão de textos pertinentes à História da Cerâmica, bem como a apresentação de
artistas nacionais e internacionais que façam uso da cerâmica seriada como suporte para suas
poéticas.
2 - Desenvolvimento de um projeto individual ou em pequenos grupos, a partir da utilização seriada
de peças, onde o aluno possa escolher as técnicas a serem desenvolvidas, a forma a ser
confeccionada e o tipo de acabamento a ser pesquisado e utilizado. Discussão dos projetos.
3 – Pesquisa dobre a introdução de ornamentos, como: texturas, grafismos e decoração.
4 - O engobe e o esmalte: teoria e técnica.
5 – Pesquisa sobre reprodução de forma de gesso, produção seriada.
6 – Apresentação de artistas que desenvolvam estes conceitos e técnicas em suas poéticas.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Metodologia
Aulas síncronas e assíncronas.
Aulas expositivas com apresentação de artistas, poéticas e história da cerâmica.
Leitura de textos complementares e vídeos que abordem não só as poéticas, mas aspectos técnicos
da teoria e prática da cerâmica: moldes, gesso e silicone, seriação, esmalte e engobes, texturas e
ornamentação.
Visitas virtuais a exposições.
Palestras com artistas sempre que possível.

Avaliação:
1ª avaliação: apresentação de um vídeo abordando de 1 a 3 artistas ceramistas.

•
•
•
•
•

Breve biografia
Apresentação e análise das obras selecionadas
Descrição técnica das obras selecionadas
Análise da poética do(s) artista(s) abordado(s)
Datas de apresentação: 19/20 de JULHO; 26/27 de JULHO

2ª Avaliação: Análise e apresentação do Projeto artístico, devendo conter:

•
•
•
•

Imagem do projeto a ser desenvolvido em cerâmica em outro momento (desenho,
desenho digital, pintura, pintura digital, escultura, protótipo).
Descrição técnica do projeto: quantos objetos, quais os materiais a serem
empregados, quais as técnicas empregadas, dimensão do objeto, possibilidade de
ornamentação a partir de esmalte, textura, entalhes, etc.
Projeto de como seria exposta a obra (parede, chão, instalação, etc.)
Relação teórica do projeto a um artista a escolher.
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•

Datas de apresentação: 02/03 AGOSTO

Bibliografia Básica
BARRIUSO, A. MARTINI, A. VARELA, R. Curso de Cerámica. Escuela Municipal
de Alfareria, Fundación
Municipal de Cultura y Ayuntamiento de Valladolid, 1993.
GABBAI, Miriam. Cerámica, Arte da Terra. São Paulo: Callis, 1987.
BRENNAND, Francisco. Catalogo da Exposição na Pinacoteca de São Paulo, 1998

Bibliografia Conplementar;
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 1973.
CLARK, Kenneth. Manual del alfarero. Madrid: Blume,1984.
CORREA, Carlos H. P. Quatro artistas da cerâmica. Florianópolis: UFSC, 1978.
Didi-Huberman, Georges. "O rosto e a terra: onde começa o retrato, onde se ausenta o rosto."
PORTO ARTE: Revista de Artes Visuais 9.16 (1998). Disponível em
https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27751
FLETCHER, Hugo M (coord.) et all. Alfareria y cerámica. Madrid: Blume, 1985.
GABBAI, Miriam B. B. Cerâmica: arte da terra. São Paulo: Callis, 1987.
JESUS, Priscila. SANTOS, Iraci. INTERVENÇÕES URBANAS: A PROBLEMÁTICA DAS ARTES E SEUS
ESPAÇOS NA CIDADE DE SALVADOR NA CONTEMPORANEIDADE. Trabalho apresentado no II ENECULT
- Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado de 03 a 05 de maio de 2006, na
Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. Disponível em
http://www.cult.ufba.br/enecul2006/priscila_maria_iraci_santos.pdf
LANGER, Susane K. Sentimento e Forma. São Paulo: Perspectiva, 1980.
MACHADO, Luiz Carlos Canabarro. Grupo Nha-ú, a experiência de um grupo de
cerâmica. Monografia de conclusão de curso. Florianópolis: UDESC – Centro de Artes,
1988.
MALTA, Marise. O CASO DE UMA OBRA SEM LUGAR E A DISCUSSÃO SOBRE O LUGAR DA OBRA DE
ARTE DECORATIVA. Disponível em: http://anpap.org.br/anais/2009/pdf/chtca/marize_malta.pdf
NAKANO, Katsuko. Terra Fogo Homem. São Paulo: Aliança Cultural Brasil/Japão,
1989.
NORTON, F. H. Cerámica para el artista alfarero. México: CECSA, 1975..
VITTEL, Claude. Cerámica (pastas y vidriados). Madrid: Paraninfo, 1986.
.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4

DATA

ATIVIDADES
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1

30

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
Aula síncrona (SEG - 13:30 às 15:15 - 7CERA2-2B1
TER - 18:10 às 19:50 - 7CERA2-2B2) 2 hora/aula
AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
7HISA3

TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE III

Curso

Licenciatura em Artes Visuais
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo

Luciane R. N. Garcez

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
3
Obrigatória
ZOOM/Moodle
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
7HISA3-2BL

Atividades
Assíncronas (h/a)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

36
QUA - 18:10 às 20:10

Contato 999024717
Contato
Nº Vagas
48

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

36

Não há
Livre
Computador

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
A emergência do repertório artístico no mundo moderno: Do domínio das superfícies (século XVI), até
abertura das gramáticas visuais (2ª metade do século XIX). Renascimento, classicismo, maneirismo,
barroco, rococó, romantismo, neoclassicismo e realismo. Relações Oriente/Ocidente, Europa/
Américas/ Brasil. Articulações entre questões e textos do período com a contemporaneidade.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina busca compreender a arte como criação e expressão de sentidos, o lugar das
experiências humanas, ou ainda, o espaço singular ou partilhado por meio do qual o artista se
relaciona com o mundo social, político, histórico e cultural que o circunda.
Renascimento.
Maneirismo/Barroco
Rococó
Neoclassicismo
Romantismo e a Modernidade
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Realismo

Procedimentos e critérios de Avaliação
Realizaremos ao longo do semestre, aulas síncronas e assíncronas, sendo as síncronas,
expositivas e dialogadas através de plataforma; e as aulas assíncronas, leituras de textos,
pesquisas em grupo e individuais, visitas virtuais a exposições.
Palestras com artistas se possível.
Avaliação:
• AVALIAÇÃO 1: Entrega do roteiro e referências de pesquisa para elaboração dos
vídeos finais. Pode ser individual ou em grupo. Tópicos a serem abordados/escolhidos:
• Arte nas Américas entre os séculos XV ao XIX.
• Arte no Oriente entre os séculos XV ao XIX.
• Entrega: 01 de JULHO

•

AVALIAÇÃO 2: Apresentação em encontro síncrono de vídeo gravado previamente e
lançado no Youtube sobre as produções de um grupo das Américas ou do Oriente, a
escolher/selecionar. As apresentações deverão ter entre 10 e 15 minutos.

•

Apresentação: 29 de JULHO e 05 de AGOSTO

Critérios dos trabalhos:
•

Introduzir o Período escolhido: características gerais, localização, contexto na época,
importância da arte naquela sociedade.

•

Introduzir os artistas e situar sua produção em termos gerais.

•

Comentar detalhadamente 2 a 3 obras de cada artista, que sejam exemplares da
série/conjunto/proposta escolhida.

•
•

Apresentar e comentar texto crítico sobre a produção acima referida.

•

Critérios de avaliação:
▪

Entrega e apresentação nas datas acertadas com a turma: 1.0.

▪

Acuidade e correção no uso do idioma: 1.0.

▪

Observância das normas de apresentação e das normas ABNT
relativamente ao uso de citações diretas e indiretas; indicação das
referências bibliográficas e dos dados técnicos nas imagens inseridas
no trabalho: 2.0.

▪

Uso consistente das fontes bibliográficas e correta assimilação dos
conteúdos e noções considerados pelos autores escolhidos: 2.0.

▪

Pertinência da pesquisa bibliográfica e fontes de referência para a
pesquisa: 1.0.
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▪

Originalidade e precisão na apresentação, desenvolvimento e
conclusões sobre o tema definido para o trabalho: 3.0.

Bibliografia virtual
Bibliografia Básica

ARIÉS, Philippe & DUBY, Georges (dir.). História da Vida Privada. Vol 3 e 4, São Paulo, Cia
das Letras, 1993.
JOHNSON, P. O renascimento. R.J: Objetiva, 2001
PANOFSKY, Erwin O significado das artes visuais. S.P. PERSPECTIVA,1991.
WOLLHEIM, R. A pintura como arte. S.P., Cosac & Naify, 1998.
WOOD, Paul et al. Modernismo em Disputa. S.P., Cosac & Naify, 1998.
Bibliografia complementar

ADES, Dawn. Arte na América latina. S.P., Cosac & Naify, 1.997.
ALPERS, S. A arte de descrever. SP, Edusp, 1999.
ARIES, P. & DUBY, G. (dir) História da vida privada. 5 vls. SP, Cia. das letras, 1994.
ARGAN, G.C.. Clássico anticlássico. SP, Cia. das Letras, 1999.
ARGAN, G. C. Imagem e persuasão. Ensaios sobre o barroco.SP: Cia. das Letras, 2004.
ARGAN, O. Arte Moderna. SP, Cia. das Letras, 1992.
BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. “Arcimboldo ou retórico e mágico”. RJ: Nova
Fronteira,1990.
BATTISTONI FILHO. Duílio. Pequena História das Artes no Brasil. S.P., Editora Ática. 2005.
BAXANDALL, M. Sombras e Luzes. SP,. Edusp, 1997.
BELL, Julian. Uma Nova História da Arte. SP: Martins Fontes, 2008.
CHALUMEAU, Jean Luc. As teorias da Arte. Lisboa, Piaget, s/d.
CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. SP, Martins Fontes, 2001.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas, SP: Papirus, 1993.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 1998.
ECO, Humberto. A História da Beleza. RJ: Record, 2004.
----------------------. A História da feiura. RJ: Record, 2007.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano - a essência de religião. SP: Martins Fontes, 1999.
ELIAS, Norbert. A peregrinação de Watteau à Ilha do Amor, Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
GOMBRICH, E.H. Arte e Ilusão. Um estudo da psicologia da representação pictórica. São
Paulo: Martins Fontes, 2007.
GOMBRICH, Ernst. História da Arte. RJ: Zahar, 1972.
GOMBRICH, E. H. La imagen y el ojo: nuevos estudios sobre la psicología de la
representación pictórica. Madrid: Debate, 2000.
HAUSER, A. História Social da Literatura e da Arte. SP: Martins Fontes, 2000.
HARRISON, Charles [et.al.]. Modernidade e Modernismo. A pintura francesa do século XIX.
SP: Cosac & Naify,1998.
HOCKE, Gustav R. Maneirismo: o mundo como labirinto.
JANSON, H. Iniciação a história da arte. SP, Martins Fontes, 1992.
LICHTENSTEIN, Jacqueline. A pintura: textos essenciais. São Paulo, 2004.
NAVES, Rodrigo. A forma difícil. S.P., Ática, 1997.
NOVAES, Adauto. O olhar. São Paulo: Cia. das Letras, 1988.
NOVAES. F. (org) . História da vida privada. SP, Cia. das Letras. 1998
OSBORNE, Harold. Estética e teoria da arte. Uma introdução histórica. SP: Ed. Cultrix, 1993.
PANOFSKY, E. Significado das artes visuais. SP, Perspectiva, 1991.
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SAMAIN, E. (Org) O fotográfico. São Paulo: Hucitec, 1998.
TREVISAN, Armindo. O rosto de Cristo: a formação do imaginário e da arte cristã. Porto Alegre: AGE,
2003.
WOLLHEIM, R. A pintura como arte. SP, Cosac & Naify, 1998.
WÖLFFLIN, Heinrich. Renascença e Barroco. SP: Editora Perspectiva, 2005.
WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos fundamentais da história da arte. São Paulo: Martins
Fontes, 1989.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

DATA

ATIVIDADES
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
Aula síncrona (QUA - 18:10 às 20:10) 2 hora/aula
AVALIAÇÃO
AVALIAÇÃO

35

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7INPIC)
Código disciplina
Curso

(7INPIC)
Nome da disciplina
INTERLOCUÇÕES PICTÓRICAS
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Lucila Ribeiro Vilela

Monitor (a)

Não possui

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase 5
Obrigatória
Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Contato
luluvilela@gmail.com
Contato

Turma
2B1 e 2B2

Nº Vagas
10

Atividades
Assíncronas (h/a)

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
-

72
30

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

42 (Incluindo as
lives do Projeto
Integrado –
PI/DAV)

Terça-feira: 14:00 – 16:00 (2B2)
Quarta-feira: 14:00-16:00 (2B1)
Não há
Livre
Internet

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
Diálogos da pintura com outras linguagens. Linguagem pictórica e conceitos da arte contemporânea.
Aspectos, imaterial e material, na pintura, com repercussões em outras linguagens. Poética individual
e prática de atelier
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Aulas expositivas com referências artísticas. Inter-relação entre as linguagens. Estudos de diferentes
procedimentos artísticos.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 7B46MG9S.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS

36

Orientação de projetos.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e dialógicas + Propostas de atividade prática.
Avaliações:
1 - Apresentação escrita por email. Forma de apresentação. Qualidade de texto escrito. (30%)
2 - Atividade: Estudo pictórico dentro do espaço virtual, com ênfase na experimentação. (40%)
3- Atividade: Elaboração de projeto individual (40%)

Bibliografia virtual
ARCHER, Michael. Arte Contemporânea, uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
CHIARELLI, Tadeu. Arte Internacional Brasileira. São Paulo: Lemos, 1999.
FLUSSER, Vilém. A Filosofía da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 2002.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
SANTAELLA, Lucia. Cultura das mídias. São Paulo: Experimento, 2003.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2

3

4
5
6
7
8
9

DATA
ATIVIDADES
18/05(2B2) Aula síncrona: 14:00-16:00 + Atividade assíncrona
19/05(2B1)
Aula síncrona: 14:00-16:00
25/05(2B2)
26/05(2B1)
Aula síncrona: 14:00-16:00 + Atividade assíncrona
01/06(2B2)
02/05(2B1)
08/06(2B2) Aula síncrona: 14:00-16:00
09/06(2B1)
15/06(2B2) Aula síncrona: 14:00-16:00 + Atividade assíncrona
16/06(2B1)
22/06(2B2) Aula síncrona: 14:00-16:00
23/06(2B1)
29/06(2B2) Aula síncrona: 14:00-16:00 + Atividade assíncrona
30/06(2B1)
06/07(2B2) Aula síncrona: 14:00-16:00
07/07(2B1)
13/07(2B2) Aula síncrona: 14:00-16:00 + Atividade assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 7B46MG9S.

Atividade: Composição experimental na plataforma virtual. Pensar o enquadramento do monitor. Uso
de diferentes materiais. Criação individual e coletiva.

37

11
12
13
14
15
EXAME

14/07(2B1)
22/07(2B2)
21/07(2B1)
27/07(2B2)
28/07(2B1)
03/08(2B2)
04/08(2B1)
10/08(2B2)
11/08(2B1)
17/08(2B2)
18/08(2B1)
24/08(2B2)
25/08(2B1)

Aula síncrona: 14:00-16:00
Aula síncrona: 14:00-16:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 14:00-16:00
Aula síncrona: 14:00-16:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 14:00-16:00
Aula síncrona: 14:00-16:00
Avaliação do resultado atividades

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 7B46MG9S.

10
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7LINPI)
Código disciplina
Curso

(7LINPI)
Nome da disciplina
INTRODUÇÃO À LINGUAGEM PICTÓRICA
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Lucila Ribeiro Vilela

Monitor (a)

Isadora Nicoladeli Silvestre

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase 1
Obrigatória
Zoom
Atividades
Síncronas
(h/a)
30

72

Turma
4BL2

Atividades
Assíncronas
(h/a)
42
(Incluindo
as lives do
Projeto
Integrado –
PI/DAV)
Quinta-feira: 18:00-20:00

Contato
luluvilela@gmail.com
Contato
nicoladeli.isadora47@gmail.com
Nº Vagas
12
Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
-

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Internet
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
Breve histórico do desenho artístico e experimentações de materiais gráficos. Desenho de
observação de objetos. Proporção. Organização dos elementos compositivos na superfície
bidimensional. Enquadramento e representação de Planos. Noções básicas de perspectiva e vistas
ortogonais
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 2ML3XF17.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS

39

Atividade prática: estudo das cores através da construção de um retrato virtual/live. Pensar o
enquadramento do monitor como retrato. Observação e estudo de cor e composição desse espaço.
Luz/Sombra. Figura/Fundo. Linhas retas e orgânicas/Texturas. Criação desse ambiente em cada aula.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e dialógicas + Propostas de atividade prática.
Avaliações:
1 - Apresentação escrita por email. Forma de apresentação. Qualidade de texto escrito. (30%)
2 - Atividade: Estudo pictórico dentro do espaço virtual, com ênfase no estudo das cores e na
composição do retrato. Participação em aula, criatividade e uso das cores. (40%)
3 - Atividade: Composição pictórica. Criatividade, técnica, composição, harmonia, cor. (40%)

Bibliografia virtual
BARROS, Lílian R. M. A Cor no Processo Criativo: um Estudo sobre a Bauhaus e a Teoria de Goethe.
São Paulo: Ed. Senac, 2006.
PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor Inexistente. Ed. Leo Christiano Editorial, 1990
MAYER, Ralph. Manual do Artista. - São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1996.
READ, Herbert. História da pintura moderna. Ed. Círculo do Livro, São Paulo, 1981.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DATA
20/05
27/05
03/06
10/06
17/06
24/06
01/07
08/07
15/07
22/07
29/07
05/08
12/08
19/08

ATIVIDADES
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Feriado Corpus Christi – Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 2ML3XF17.

Teorias das cores (Alberti, Da Vinci, Newton, Goethe, Bauhaus). Círculos cromáticos. Cor luz e cor
pigmento. Matiz e tom. Cores primárias, secundárias e terciárias. Cor complementar. Sombra
colorida/tom rompido. Percepção, simbologia e psicologia das cores. Princípios básicos do gouache e
da aquarela: materiais e técnicas.

40

15
EXAME
26/08

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 2ML3XF17.

Aula síncrona: 18:00-20:00
Avaliação do resultado atividades

41

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7DESEN)
Código disciplina
Curso

(7DESEN)
Nome da disciplina
INTRODUÇÃO AO DESENHO
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Lucila Ribeiro Vilela

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

não possui
Fase 1
Obrigatória
Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
2B2
Atividades
Assíncronas (h/a)

72
30

42 (Incluindo as
lives do Projeto
Integrado –
PI/DAV)
Terça-feira: 18:00-20:00

Contato
luluvilela@gmail.com
Contato
Nº Vagas
12
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Internet
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
Breve histórico do desenho artístico e experimentações de materiais gráficos. Desenho de
observação de objetos. Proporção. Organização dos elementos compositivos na superfície
bidimensional. Enquadramento e representação de Planos. Noções básicas de perspectiva e vistas
ortogonais
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
O desenho na História da Arte. A(s) História(s). Desenho e pintura. Elementos do desenho. Profissões
e o trabalho do artista.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 9Q2O4XG6.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS

42

Referências artísticas contemporâneas.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e dialógicas + Propostas de atividade prática.
Avaliações:
Atividade 1: Atividades realizadas dentro do espaço virtual, com ênfase na composição coletiva.
(50%)
Atividade 2: Exercícios de desenho de observação. (50%)
Bibliografia virtual
DERDYK,Edith (org.) Disegno.Desenho.Desígnio. São Paulo (SP). Ed. SENAC, 2007.
GOMBRICH, E.H.A Historia da Artes. São Paulo: Martins Fontes, 1998
KANDINSKY, Wassily. Ponto e linha sobre plano. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
MASSIRONI,Manfredo. Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. São Paulo:
Martins Fontes, 1982.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08

ATIVIDADES
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00
Avaliação do resultado atividades

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 9Q2O4XG6.

Observação de objetos e do espaço doméstico. Perspectiva e planos. Traço, texturas, cores e
sombras.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7PODEN)
Código disciplina
Curso

(7PODEN)
Nome da disciplina
POÉTICAS DO DESENHO
Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

Lucila Ribeiro Vilela

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

não possui
Fase 5
Obrigatória
Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
3L1
Atividades
Assíncronas (h/a)

72
30

42 (Incluindo as
lives do Projeto
Integrado –
PI/DAV)
Segunda-feira: 18:00-20:00

Contato
luluvilela@gmail.com
Contato
Nº Vagas
12
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Internet
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
Desenho de Interpretação. Explorações dos limites dos gestos gráficos, dos suportes e de outros
objetos e categorias da arte. Possibilidades de uso do desenho no processo artístico: Esboço,
anotação, projeto e registro.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Estudo dos elementos teóricos da Arte e do Desenho Artístico. Abordagens variadas na construção do
desenho. Desenho no espaço. Poesia concreta e poesia visual.
Reflexões sobre as ações e práticas do desenho como meio formativo e de discussão sobre arte. O
exercício da cópia.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código UVS3357Q.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
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Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e dialógicas + Propostas de atividade prática.
Avaliações:
Atividade 1: Atividades de composição realizadas dentro do espaço virtual. (50%)
Atividade 2: Criação de livro de artista virtual. (50%)
Bibliografia virtual
BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte/Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. 2ª. ed. –
São Paulo: Cortez, 2008.
DERDYK, Edith (org.) Disegno. Desenho. Desígnio. São Paulo (SP). Ed. SENAC, 2007.
GOMBRICH, E.H.A Historia da Artes. São Paulo: Martins Fontes, 1998
KANDINSKY, Wassily. Ponto e linha sobre plano. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
MASSIRONI, Manfredo. Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. São Paulo:
Martins Fontes, 1982.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
17/05
24/05
31/05
07/06
14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08

ATIVIDADES
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00 + Atividade assíncrona
Aula síncrona: 18:00-20:00
Aula síncrona: 18:00-20:00
Avaliação do resultado atividades

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUCILA RIBEIRO VILELA em 11/05/2021 às 17:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código UVS3357Q.

Criação e elaboração de livro de artista virtual.
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Código disciplina
AGEN1

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Disciplina
Arte e Cultura

Curso

BAV-BAV - Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Luzia Renata da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwa
res necessários

Fase
Turma
5ª
7AGEN1-1B
Obrigatória
BBB Moodle e/ou Google Meet
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
42
(h/a) 30

Contato:
48 99901 1334
Contato
Nº Vagas
24

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)

18:30 às 20:30
Não há
Livre
Computador ou celular

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Sistemas culturais contemporâneos. Arte e os movimentos de cultura e resistência. Políticas de
alteridade expressas nos textos artísticos contemporâneos. Novos paradigmas epistemológicos da
arte contemporânea. Arte e as políticas dos agenciamentos culturais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Aprofundar o debate acerca da produção de sentido a partir do conceito de representação desenvolvido
por Stuart Hall.. Estudar os processos de representação no Brasil Colonial bem como seus
desdobramentos no Brasil contemporâneo, para, a partir daqui, compreender os movimentos artísticos,
culturais e intelectuais de resistência. Identificar as operações das narrativas hegemônicas presentes nas
imagens cotidianas: Fotografia, cinema e imagens da mídia. Perceber a presença da interceccionalidade
nas relações de opressão bem como as manifestações artísticas relacionadas à questões étnico-raciais, de
classe e gênero. Modos de operação de artistas que atuam a partir desse debate.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:50:53, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 17KQT98V.
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Conhecer processos artísticos contemporâneos que operam às margens das narrativas hegemônicas e
ampliar o repertório epistemológico a partir de autoras e autores que pensam a arte e a sociedade em sua
forma plural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Aproximar-se de artistas e teóricos que operam desde um “outro” lugar;
-Aprofundar reflexões críticas a partir da arte;
-Compreender a arte e a cultura como espaços de manifestações plurais;
-Reconhecer as narrativas de poder presentes na arte e na cultura;
Procedimentos e critérios de Avaliação

Serão realizadas duas avaliações.
Primeira: Apresentação de seminários sobre um tema escolhido pelos alunos;
Segunda: Apresentação de um trabalho poético.
Bibliografia virtual
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila, Eliana L. L. Reis e Gláucia R. E.
Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
HALL, Stuart. Cultura e representação. Rio de Janeiro. Ed. PUC-Rio, Apicuri, 2016.
Portal Geledés. https://www.geledes.org.br/o-que-e-interseccionalidade/
Invisíveis Produções: Daniel Lima: https://issuu.com/invisiveisproducoes
Renata Felinto: https://renatafelinto.com/axexe-da-negra/
VILLELA, Thyago Marão. Estetização da política e politização da arte na URSS: Walter
Benjamin e o movimento produtivista (1926-1936). Rev. Hist. (São Paulo) no.179 São Paulo 2020
Epub Feb 21, 2020. Acesso em 07/05/2021. Disponível em <
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83092020000100304#fn32>.
COSTA, C. L. ÁVILA. E. Gloria Anzaldúa, a consciência mestiça e o "feminismo da diferença" .

Rev. Estud. Fem. vol.13 no.3 Florianópolis, 2005. Acesso em 08/05/2021. Disponível em
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2005000300014>.
ANZALDÚA. G. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro
mundo. Revista Estudos Feministas, v.8. n.1. Acesso em 08/05/2021. Disponível em
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/9880/9106>
PODCAST. Filosofia Pop. Spike Lee, com Dodô Azevedo
<https://www.youtube.com/watch?v=tBPPc6Wvy7A>.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
19/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Apresentações pessoais e apresentação do plano de ensino.

Conceitos de cultura
Surgimento da cultura a partir dos rituais funerários na pré-história.
Performance de Renata Felinto. AXEXÊ DA NEGRA
2

26/05

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Cultura x Natureza. Origem do pensamento que as coloca em oposição.
Noção de civilizado(cultura) x selvagem (natureza) no processo
colonial. Video: O povoado dos moinhos.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:50:53, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 17KQT98V.

OBJETIVO GERAL
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3

02/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Cultura enquanto civilização x Natureza enquanto selvagem nos
discursos coloniais. Imagens do Brasil dos viajantes e o olhar colonial
para povos “primitivos”. Códigos visuais de representação.

4

09/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Movimentos de Contracultura, características em comum.

5

16/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Discussão do quarto capítulo do livro Cultura e representação. Discurso poder
e o sujeito em conexão com Walter Benjamin e as Teses sobre o conceito

de história.
Fotografias, capturadas por membros do Sonderkommando em
Auschwitz-Birkenau em agosto de 1944.
Filmes de "Leni" Riefenstahl
A estética nazista (estetização da política x politização das artes).
6

23/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

O corpo na fotografia e no cinema.
7

30/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Movimentos de Contracultura. Maio de 1968.

8

07/07

Indicação de leituras sobre interseccionalidade.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Cinema: narrativas de poder
Durante a aula, pesquisar filmes que evidenciem a legitimação da
intervenção americana em diversos países do mundo.
Indicação: Assistir Bacurau

9

14/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Debate sobre o filme Bacurau em relação ao imperialismo.

10

21/07

A poética artística de Daniel Lima.
Indicar pesquisa no site do artista. Texto.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Textos relacionados a arte e interseccionalidade.

11

28/07

A poética artística de Tiago Gualberto, Priscila Resende, Salissa Rosa.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin
Ecologia e colonialismos
O relógio da comemoração aos 500 anos do Brasil

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:50:53, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 17KQT98V.

Indicação de leitura. Capítulo 1: Representação, sentido e linguagem do livro
“Cultura e Representação” de Stuart Hall.

48

Indicação próxima aula: Texto Hommi Bhabha sobre as pedagogias e as
performances
12

04/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Discussão do texto de Hommi Bhabha a partir da obra de Grada Kilomba
GRADA KILOMBA: Descolonizando o Conhecimento.
Palestra https://www.youtube.com/watch?v=iLYGbXewyxs

13

11/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Primitivismo e Modernismo, a partir da exposição “Primitivism in 20th
Century Art: Affinity of the tribal and the morden”.
Texto Chika Okeke

14

18/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Avaliação
15
EXAME

25/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:50:53, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 17KQT98V.

Uýra Sodoma, artista indígena brasileira.
Davi Jesus do Nascimento
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(7LITRI )
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Introdução a linguagem tridimensional

Curso

BAV-BAV - Bacharelado em

Professor (a)

Luzia Renata da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
1ª
7LITRI-2B2
Obrigatória
BBB Moodle e Google Meet
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a) 30
42

Contato: 48 99901
1334
Contato
Nº Vagas
12

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)

14:30 às 16:30
Não há
Livre
Linha, papelão, caixas vazias, gaze gessada, alginato,
esponja, cola quente, lanternas, parafina, cera de abelha,
papéis, cola, tecido, gelo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Processos criativos e elementos de linguagem tridimensional. Procedimentos técnicos de modelagem e
de ensambladura.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Estudo dos elementos da linguagem visual com enfoque para linguagem tridimensional.
Volume, luz, textura, cor, espaço.
Modelagem com diversos materiais.
Conceitos de ressignificação e apropriação na arte.
Introdução aos processos criativos nas artes visuais, estudo de obras de artistas que se expressam através
da linguagem tridimensional.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 87NSZ71G.
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Compreender os processos artísticos contemporâneos considerando a materialidade das obras
tridimensionais, as narrativas históricas e as produções contemporâneas relacionadas aos procedimentos
técnicos e estéticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Compreender as especificidades da linguagem tridimensional nos diferentes contextos
históricos;
-Pesquisar artistas que se expressam por meio da linguagem tridimensional;
-Reconhecer na linguagem tridimensional uma possibilidade de revisitar arquivos de
memórias e narrativas históricas;
-Explorar diversos materiais expressivos;
-Estudar os elementos da linguagem tridimensional;

Procedimentos e critérios de Avaliação

Serão realizadas duas avaliações.
Primeira: Apresentação de seminários sobre elementos da linguagem visual.
Segunda: Apresentação das peças realizadas.
Bibliografia virtual
PASSERON, René. Da estética à poiética. Porto arte: revista de artes visuais, v. 8, n. 15, 1997. .
Acesso em 07/05/2021. Disponível em < https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27744> .

SATO, Sandra.M. A cerâmica artística: interfaces na contemporaneidade. Tese apresentada
para a Escola de Comunicação e Artes. São Paulo, 2016. <Disponível em
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-22092016-151132/pt-br.php>.
TEIXEIRA, ROSANNY . Leituras de imagens e lugares: uma introdução aos elementos da linguagem
visual. Uicentro. Guarapuava, PR: 20… Acesso em: 07/05/2021. Disponível em
www.repositorio.unicentro.br >.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
20/05

2

27/05

3

10/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula
Apresentações pessoais e apresentação do plano de ensino.
Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula
Introdução aos elementos da linguagem tridimensional. A ilusão nas
representações bidimensionais por meio da perspectiva.
Atividade Prática: exercício com a linha (Matéria) no espaço de uma folha.
Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula
Poiéticas artísticas. Discussão de partes do texto de René Passeron da

Estética à Poiética.
Atividade prática: Interferir no espaço da casa utilizando a linha.
Perceber o espaço, os pontos de fuga, o movimento, e o gesto do fazer.
O limite.
4

17/06

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 87NSZ71G.

Objetivos
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Atividade Prática: exercício com a luz provocando a sensação de volume e
movimento. Trabalhar com caixas vazias de até 30 cm. Aberturas, frestas,
iluminação.
5

24/06

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

Artistas que trabalham com a linha no espaço tridimensional. Continuar
as reflexões acerca do gesto na arte.
Chiharu Shiota, Edith Derdik, Ivane Carneiro
Atividade Prática: Misturar dois materiais na construção de uma forma: ex: a
linha e a textura.
6

01/07

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

Elementos da linguagem tridimensional, a textura na
tridimensionalização dos objetos. O espaço enquanto suporte.
Artistas Do Hu Suh
Atividade Prática: Fazer frottage nos objetos da casa. Com papéis tamanho
A1, criar várias possibilidades de montagem de um espaço de até um metro
quadrado.
7

08/07

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

Atividade prática: Criação de molde tridimensional com alginato e
desmolde com parafina.
8

15/07

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

Adição e subtração. Monumento e anti-monumento, pedestal.
Atividade prática: Continuar o exercício utilizando parafina.
9

22/07

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula
August Rodin, Camille Claudel, Aleijadinho.

10

29/07

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula
Agregação e colagem. Conceito de resinificação.
Artistas: Rosangela Renó, Davi Jesus do Nascimento.
Atividade Prática: Montar um arquivo com objetos de memórias. Conceitos
de montagem e ressignificação.

11

05/08

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

Ressignificação, arquivo, criação de mundos possíveis
Artista: Bispo do Rosário
12

12/08

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

Atividade prática: criar uma modelagem com gaze gessada.
13

19/08

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula
Atividade Prática: Avaliação Seminário sobre os elementos da linguagem
tridimensional.

14

26/08

Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula

Orientação para construção de poéticas artísticas, elaborar uma prática

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 87NSZ71G.

Elementos da linguagem tridimensional, a linha e a luz na construção do
volume.
O espaço enquanto suporte. Artistas Regina Silveira, Olafur Eliasson.

52

15

EXAME
02/09
Aula síncrona (14h30min às 16h10min) 2 hora/aula
Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 87NSZ71G.

artística com o material que mais se identificou e relacionar com uma
poesia, uma música, literatura, filme, que dialogue com a sua poética.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

(7LITRI )
Código disciplina

(Introdução a linguagem tridimensional)

Curso

BAV-BAV - Bacharelado em

Professor (a)

Luzia Renata da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwa
res necessários

Fase
Turma
1ª
7LITRI-2B3
Obrigatória
BBB Moodle e Google Meet
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
40
(h/a) 32

Contato: 48 99901
1334
Contato
Nº Vagas
12

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)

18:30 às 20:30
Não há
Livre
Linha, papelão, caixas vazias, gaze gessada, alginato,
esponja, cola quente, lanternas, parafina, cera de abelha,
papéis, cola, tecido, gelo.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Processos criativos e elementos de linguagem tridimensional. Procedimentos técnicos de modelagem
e de ensambladura.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 25CGT7O1.
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Estudo dos elementos da linguagem visual com enfoque para linguagem tridimensional.
Volume, luz, textura, cor, espaço.
Modelagem com diversos materiais.
Conceitos de ressignificação e apropriação na arte.
Introdução aos processos criativos nas artes visuais, estudo de obras de artistas que se expressam
através da linguagem tridimensional.
Objetivos
Compreender os processos artísticos contemporâneos considerando a materialidade das obras
tridimensionais, as narrativas históricas e as produções contemporâneas relacionadas aos
procedimentos técnicos e estéticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Compreender as especificidades da linguagem tridimensional nos diferentes contextos
históricos;
-Pesquisar artistas que se expressam por meio da linguagem tridimensional;
-Reconhecer na linguagem tridimensional uma possibilidade de revisitar arquivos de
memórias e narrativas históricas;
-Explorar diversos materiais expressivos;
-Estudar os elementos da linguagem tridimensional;

Procedimentos e critérios de Avaliação

Serão realizadas duas avaliações.
Primeira: Apresentação de seminários sobre elementos da linguagem visual.
Segunda: Apresentação das peças realizadas.
Bibliografia virtual
PASSERON, René. Da estética à poiética. Porto arte: revista de artes visuais, v. 8, n. 15, 1997. . Acesso
em 07/05/2021. Disponível em < https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27744> .

SATO, Sandra.M. A cerâmica artística: interfaces na contemporaneidade. Tese apresentada
para a Escola de Comunicação e Artes. São Paulo, 2016. <Disponível em
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-22092016-151132/pt-br.php>.
TEIXEIRA, ROSANNY . Leituras de imagens e lugares: uma introdução aos elementos da linguagem
visual. Uicentro. Guarapuava, PR: 20… Acesso em: 07/05/2021. Disponível em
www.repositorio.unicentro.br >.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 25CGT7O1.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

55

SEMANA
1

DATA
20/05

2

27/05

3

10/06

4

17/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Apresentações pessoais e apresentação do plano de ensino.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Introdução aos elementos da linguagem tridimensional. A ilusão nas
representações bidimensionais por meio da perspectiva.
Atividade Prática: exercício com a linha (Matéria) no espaço de uma folha.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Poiéticas artísticas. Discussão de partes do texto de René Passeron da

Estética à Poiética.
Atividade prática: Interferir no espaço da casa utilizando a linha.
Perceber o espaço, os pontos de fuga, o movimento, e o gesto do fazer.
O limite.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Elementos da linguagem tridimensional, a linha e a luz na construção do
volume.
O espaço enquanto suporte. Artistas Regina Silveira, Olafur Eliasson.
Atividade Prática: exercício com a luz provocando a sensação de volume e
movimento. Trabalhar com caixas vazias de até 30 cm. Aberturas, frestas,
iluminação.

5

24/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Artistas que trabalham com a linha no espaço tridimensional. Continuar
as reflexões acerca do gesto na arte.
Chiharu Shiota, Edith Derdik, Ivane Carneiro
Atividade Prática: Misturar dois materiais na construção de uma forma: ex: a
linha e a textura.
6

01/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Elementos da linguagem tridimensional, a textura na
tridimensionalização dos objetos. O espaço enquanto suporte.
Artistas Do Hu Suh
Atividade Prática: Fazer frottage nos objetos da casa. Com papéis tamanho
A1, criar várias possibilidades de montagem de um espaço de até um metro
quadrado.
7

08/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Atividade prática: Criação de molde tridimensional com alginato e
desmolde com parafina.
8

15/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 25CGT7O1.
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Atividade prática: Continuar o exercício utilizando parafina.
9

22/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
August Rodin, Camille Claudel, Aleijadinho.

10

29/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Agregação e colagem. Conceito de resinificação.
Artistas: Rosangela Renó, Davi Jesus do Nascimento.
Atividade Prática: Montar um arquivo com objetos de memórias. Conceitos
de montagem e ressignificação.

11

05/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Ressignificação, arquivo, criação de mundos possíveis
Artista: Bispo do Rosário
12

12/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Atividade prática: criar uma modelagem com gaze gessada.
13

19/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Atividade Prática: Avaliação Seminário sobre os elementos da linguagem
tridimensional.

14

26/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

02/09

Orientação para construção de poéticas artísticas, elaborar uma prática
artística com o material que mais se identificou e relacionar com uma
poesia, uma música, literatura, filme, que dialogue com a sua poética.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

15

Avaliação
EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:52:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 25CGT7O1.
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Código disciplina
7MATCE

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Disciplina
MATERIALIZAÇÕES CERÂMICAS

Curso

BAV-BAV - Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Luzia Renata da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwa
res necessários

Fase
Turma
EL
LAVBAV-E
Eletiva
BBB Moodle e/ou Google Meet
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
42
(h/a) 30

Contato:
48 99901 1334
Contato
Nº Vagas
10

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)

18:30 às 20:30
Não há
Livre
Argila, lona/tábua de madeira, cartão de banco em desuso,
faca, nylon, prendedor de roupa, pedras preciosas polidas e
sem textura, esponjas, serrinha, arame, cabos de madeira,
(vassoura) ou bamboo, pano velho, rolo de macarrão/cabo
de enxada cortado/garrafa de vinho, colher, ferramenta
descartável de dentistas, espátula de madeira de passar
manteiga, óxido de ferro vermelho, argilas de cores
diversas, pincéis macios redondos e chatos, podem ser
confeccionados com cabelos ou pelos de animais, estecas
compradas ou feitas artesanalmente, vidros com tampa
para preparo da terra sigilatta, etiquetas adesivas, luvas e
máscaras para manipular óxidos, palito de dente, fita crepe,
balde, potes com tampa, avental, panos velhos, jornais,
sacolas de plástico de mercado.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Materializações Cerâmicas
As materialidades cerâmicas. Experimentação com diversos materiais, técnicas e procedimentos da
cerâmica e seu emprego nas práticas pedagógicas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:53:55, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Processos criativos, a criação de um corpo de trabalho, relações entre tempos e formas que se
repetem nas problemáticas de artistas contemporâneos que fazem uso da cerâmica como suporte
para suas poéticas. Técnicas básicas para o trabalho com a cerâmica na escola.

Técnicas Básicas -Limpar, sovar, reciclar argila entendendo seus ciclos, estrutura física e
possibilidades expressivas. Blocos e possibilidades de utilização, ocagem, acordelado e
variações. Placa e variações. Aplicação de ornamentos: texturas, grafismos. Confecção da
terra sigillata e dos engobes. Aplicação do engobe.

OBJETIVO GERAL

Compreender os processos cerâmicos como pesquisa em artes considerando a materialidade, as
narrativas históricas e as produções contemporâneas relacionadas aos procedimentos técnicos,
poéticos e estéticos desse ancestral ofício humano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Desenvolver um corpo de trabalho;
-Observar os processos artísticos pessoais enfatizando aspectos estéticos e poéticos;
-Pesquisar artistas que usam a cerâmica como material expressivo;
-Conhecer os materiais argilosos e suas aplicações na escola;
-Experimentar as técnicas de modelagem: Bloco, acordelado, costura e placa bem como as
ferramentas e materiais utilizados nesses processos;
-Realizar tratamentos de superfície com texturas, engobes, terras sigillatas;
-Conhecer processos de secagem das argilas, sua transformação em cerâmica e as diferentes
formas de queima.

Procedimentos e critérios de Avaliação

Serão realizadas duas avaliações.
Primeira: Apresentação de um seminário com tema a ser escolhido pelos alunes.
Segunda: Apresentação das peças realizadas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:53:55, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 70D7BS3B.
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CLEIDE. A.V. Orientações sobre o trabalho com a cerâmica na escola. Dissertação apresentada
ao Programa de Mestrado em Gestão e práticas educacionais da Universidade Nove de Julho. São
Paulo, 2014. Acesso em: 08/05/2021. Disponível em <https://bibliotecatede.uninove.br>.

CHKLOVSKI, Viktor. "A Arte como Procedimento"; 1917. Acesso em 08/05/2021.
Disponível em <www.edisciplinas.usp.br>.
PASSERON, René. Da estética à poiética. Porto arte: revista de artes visuais, v. 8, n. 15, 1997. .
Acesso em 07/05/2021. Disponível em < https://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/view/27744> .

SATO, Sandra.M. A cerâmica artística: interfaces na contemporaneidade. Tese apresentada
para a Escola de Comunicação e Artes. São Paulo, 2016. <Disponível em
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-22092016-151132/pt-br.php>.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
17/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Apresentações pessoais e apresentação do plano de ensino.

Conversas sobre processos contemporâneos na arte.
Indicação de leitura do texto Estética e Poiética de René Passeron.
2

24/05

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Conversas sobre a poíetica no fazer artístico a partir dos trabalhos individuais
e do texto de René Passeron.
Orientação para as pesquisas individuais.

3

31/05

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Clarice Lispector e o Efeito do Estranhamento | Noemi Jaffe
Indicação de Leitura do texto A arte como procedimento, de V.
CHKLOVSKI.
4

07/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Conversas sobre o efeito do estranhamento na obra de Clarice Lispector
e o estranhamento como procedimento na arte a partir da leitura de
CHKLOVSKI.
5

14/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Orientações sobre o trabalho desenvolvido.
Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas.
Orientações sobre o trabalho com a cerâmica na escola.

6

21/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Conversas sobre processos criativos
Orientações técnicas
Orientações sobre a construção da poética
Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas
Orientações sobre o trabalho com a cerâmica na escola.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:53:55, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 70D7BS3B.
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28/06

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Orientações técnicas
Orientações sobre a construção da poética.
Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas.

8

05/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Leitura do texto “A educação do an-artista” de Allan Kaprow. A partir
do conceito de automatismo visto em CHKLOVSKI, estudar as
Atividades na obra do artista americano Allan Kaprow. E pensar em um
trabalho que envolva a des-automatização.
9

12/07

10

19/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Orientações técnicas
Orientações sobre a construção da poética.
Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Orientações técnicas
Orientações sobre a construção da poética.
Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas.

11

26/07

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Orientações técnicas
Orientações sobre a construção da poética.

Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas.
12

02/08

13

09/08

14

16/08

15

23/08

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Orientações técnicas
Orientações sobre a construção da poética.
Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Orientações técnicas
Orientações sobre a construção da poética.
Olhares para obras de Artistas com distintas problemáticas.
Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula

Avaliação
EXAME

Aula síncrona (18:30 às 20:30) 2 hora/aula
Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUZIA RENATA DA SILVA em 10/05/2021 às 20:53:55, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 70D7BS3B.

7

61

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7INSTA

Nome disciplina
INSTALAÇÃO MULTIMÍDIA

Curso

Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

Maria Raquel da Silva Stolf

Monitor (a)

Waldymir F. Lima de
wladymirlima@hotmail.com
Almeida
Fase
Turma
N. Vagas
a
5
2B1
12
obrigatória
Zoom (aulas síncronas), Moodle (repositório – atividades
assíncronas), e-mail (atividades assíncronas e contato)
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
22
50
Quinta-feira: 14h30 - 16h

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato
raquel.stolf@gmail.com
Contato

Não há
Livre
Internet, computador ou celular com câmera/gravador e/ou câmera
de vídeo e/ou fotográfica, mídias de armazenamento (pendrive,
cartão, etc.), caderno de anotações, caneta, lápis, borracha.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Proposições artísticas como instalações multimídia. Práticas e conceitos de
instalação, videoinstalação, instalação sonora e outras propostas contemporâneas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo
Bloco 1: Práticas e conceitos de instalação na produção artística contemporânea e alguns
antecedentes. Modos e procedimentos intermídia na construção de instalações sonoras, de
videoinstalações, intervenções, publicações sonoras e outros desdobramentos (o projeto
como proposição artística), articulados com a questão dos múltiplos usos do som, da palavra
e da imagem em movimento na arte contemporânea. Conceitos de espaço e lugar, de
espaço sonoro e escuta: “espécies de espaços” e “espécies de escutas”.
Bloco 2: Relações entre elementos/materiais/imateriais, espaço-tempo e quem ali possa
estar, envolvendo a proposição de experiências e situações. Articulações entre espaço-casa,
espaço-cidade, espaço-praia, espaço-floresta. Experimentações, cruzamentos e passagens:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA RAQUEL DA SILVA STOLF em 10/05/2021 às 19:50:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Objetivos:
GERAL: A partir de uma reflexão sobre práticas de instalação, objetiva-se investigar a
construção de projetos de instalações sonoras, de videoinstalações, intervenções e
publicações sonoras, entre outros desdobramentos, transitando entre as digressões do
projeto e suas concretizações, entre usos da palavra e suas relações com espécies de
espaços e de escutas.
ESPECÍFICOS:
- Propor reflexões sobre práticas e conceitos de instalação, e seus desdobramentos na
produção artística contemporânea.
- Investigar a construção de projetos de instalações sonoras, de videoinstalações,
intervenções, publicações sonoras e outros desdobramentos (o projeto como proposição
artística), a partir do contato com a questão dos usos heterogêneos do som, da palavra e da
imagem em movimento no campo da arte contemporânea.
- Desenvolver exercícios de imagem e de escrita em vídeo, áudio, fotografia e/ou texto, a
partir de uma reflexão sobre experiências de espaço e lugar, sobre “espécies de espaços”,
“espécies de escutas” e “espaços sonoros”.
- Desenvolver um projeto (ou o projeto como proposição artística), abordando relações
entre digressões/desvios do projeto e suas possibilidades de concretizações, usos do som e
da palavra, e suas relações com “espécies de espaços” e “espécies de escutas”.
- Participar da elaboração de um projeto coletivo online, apresentando publicamente os
projetos (desenvolvidos e/ou em processo), em plataforma/local a definir.
- Escrever um texto a partir e sob o processo de seu projeto.
- Elaborar um “diário de borda”, como um espaço de escuta do processo de construção dos
projetos, compilando os exercícios de imagem / escrita desenvolvidos. Implica o
armazenamento de esboços, simulações, registros de ações, procedimentos, trajetos e
rastros do projeto, bem como, de anotações dispersas e outros relatos.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1- Seminário: apresentação (em grupo) a partir da leitura de textos sobre a questão da
instalação/intervenção e dos usos do som, da palavra e da imagem em movimento na arte
contemporânea.
Critérios de avaliação: Aprofundamento na investigação de questões da disciplina; participação e
comprometimento com o grupo.

2- Avaliação de processo: apresentação do andamento do projeto artístico ao grupo, com
entrega de texto a partir e sob seu processo, e do “diário de borda” (exercícios de imagem e
de escrita).
Critérios de avaliação: Inventividade na prática dos exercícios; adensamento de processo artístico; consistência
do projeto proposto.

3- Avaliação Final: detalhamento e/ou concretização de um projeto de trabalho artístico,
apresentando-o ao grupo, com entrega de texto e do “diário de borda”.
Critérios de avaliação: Singularidade do projeto desenvolvido; adensamento de processo artístico; consistência
do projeto proposto/desenvolvido.

Bibliografia virtual
(textos disponibilizados no drive/Moodle, ao longo do semestre)
BÁSICA
ARCHER, Michael, OLIVEIRA, Nicolas de, OXLEY, Nicola e PETRY, Michael. Installation Art in the new millennium:
the empire of the senses. London: Thames and Hudson, 2003.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA RAQUEL DA SILVA STOLF em 10/05/2021 às 19:50:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 5J4FAP63.

relações entre instalação e intervenção, entre instalação, intervenção/ação e publicação de
artista, entre proposição e publicação sonora, entre outras propostas.
Bloco 3: Conceitos de espaço e lugar, experiências de escuta e escrita, e suas articulações
com procedimentos e ações. Textos a partir e sob o processo e projeto artístico: processos
de escrita e pesquisa em arte.
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COMPLEMENTAR
ANZALDÚA, Gloria. COMO DOMAR UMA LÍNGUA SELVAGEM. Trad. de Pinto, Joana Plaza; Santos, Karla Cristina
dos; Veras, Viviana. In: Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Difusão da língua portuguesa, no 39. p. 297-309,
2009.
ARDENNE, Paul. Un arte contextual. Creación artística em medio urbano, em situación, de intervención, de
participación. Murcia: CENDEAC e Ad Literam, 2002.
ARIZA, Javier. Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. Cuenca: Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
Babel - Cildo Meireles. Curadoria: Moacir dos Anjos. São Paulo: Estação Pinacoteca do Est. de São Paulo, 2006.
BALTAR, Brígida. Neblina maresia e orvalho. coletas. Rio de Janeiro, Ed. do Autor, 2001.
BASBAUM, Ricardo. Além da pureza visual. Porto Alegre: Ed. Zouk, 2007.
__. Conjs.,re-bancos*: exercícios e conversas. Org. Renata Marquez. Belo Horizonte: Museu de Arte da Pampulha,
2012.
BERNARDES, Maria Helena. Vaga em Campo de Rejeito. São Paulo: Ed. Escrituras, 2003.
BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (orgs.). O meio como ponto zero. Metodologia da Pesquisa em Artes Plásticas.
Porto Alegre: Ed. da Universidade, 2002.
CAMPBELL, Brígida; TERÇA-NADA!, Marcelo (orgs.). Intervalo, Respiro, Pequenos deslocamentos: Ações poéticas
do Poro. São Paulo: Radical Livros, 2011.
CERTEAU, Michel de. Invenção do Cotidiano I: artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994.
COUTINHO, Marcelo. Deambulações sobre o contorno. In: Revista Item n.6. Rio de Janeiro, Agora/Capacete,
2003.
DIAS, Aline (org.).O Trabalho com(o) fracasso. Florianópolis: Corpo Editorial, 2012.
FAVERO, Franciele. Rembe. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). CEART, PPGAV, UDESC, Florianópolis, 2019.
FERVENZA, Hélio. O + é deserto. São Paulo: Escrituras Editora, 2003.
__. Formas da apresentação: experiência, autonomia, escritos de artistas. In: VINHOSA, Luciano; D'ANGELO,
Martha (org.). Interlocuções: estética, produção e crítica de arte. Rio de Janeiro: Editora Apicuri, 2012.
FERREIRA, Glória, COTRIM, Cecilia (orgs.). Escritos de Artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
GODFREY, Tony. Conceptual Art. London: Phaidon, 1998.
HOLZER, Jenny. Proteja-me do que eu quero. Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 1999.
ITURBIDE, Manuel Rocha. La expansión de la escultura y de la instalación sonora en el arte. In: El Eco está en
todas partes. México: Ed. ALIAS, 2013.
MATOS, Diego; WISNIK, Guilherme (orgs.). Cildo - estudos, espaços, tempo. São Paulo: Ed. Ubu, 2017.
MEIRELES, Cildo. Textos de Paulo Herkenhoff, Gerardo Mosquera, Dan Cameron. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
MACHADO, Arlindo. (org.). MADE IN BRASIL – três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Itaú Cultural, 2003.
MACIEL, Kátia. (org.). Transcinemas. Contra Capa: Rio de Janeiro, 2009.
MANGUEL, Alberto; GUADALUPI, Gianni (org.). Dicionário de lugares imaginários. São Paulo: Companhia das
Letras, 2003.
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Ed. Senac, 2008.
NANCY, Jean-Luc. À escuta. Belo Horizonte: Edições Chão da Feira, 2014.
PARENTE, André. Cinemáticos. Rio de Janeiro: + 2, 2013.
PEREC, Georges. Especies de espacios. Barcelona: Montesinos, 2007.
Revista Recibo 33 com ruído, Ano 9, número 9, 2011.
Revista URBÂNIA 3. São Paulo, Editora Pressa, 2008.
RUSH, Michael. Video Art. London: Thames and Hudson, 2003.
SCHWITTERS, Kurt. CONTOS MÉRCIO. Trad. e Posfácio: Maria Aparecida Barbosa. Florianópolis: Ed. UFSC, 2014.
SMITHSON, Robert. Un Recorrido Por Los Monumentos de Passaic, Nueva Jersey. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
STOLF, Maria Raquel da Silva. Entre a palavra pênsil e a escuta porosa [investigações sob proposições sonoras].
Tese (Doutorado em Artes Visuais). IA, PPGAV, UFRGS, Porto Alegre, 2011. (com CD de áudio).
__. Página gravada. In: Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais ART & SENSORIUM. V. 3, 2016. p.
13-28. http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium/article/view/1020. Acesso em 20/04/2021.
__. Perguntas, anotações [sob exercícios de escrita e escuta] In: Tubo de ensaio: composição [Interseções +
Intervenções]. Florianópolis: Instituto Meyer Filho, 2016, v.1, p. 21-30.
3nós3: intervenções urbanas – 1979–1982 / [org.: Mario Ramiro; autores: Hudinilson Jr., Mario Ramiro, Rafael
França]. São Paulo: Ubu, 2017.
WALTER ZANINI: vanguardas, desmaterialização, tecnologias na arte. Org.: Eduardo de Jesus. São Paulo: Ed.
Martins Fontes, 2018.
WESTERCAMP, Hildegard. Paseo Sonoro (1974). In: ESPEJO, José Luis (org.). Escucha, por favor (13 textos sobre
sonido para el arte reciente). Madri: EXIT - Publicaciones de Arte y Pensamiento, 2019.
VICUÑA, Cecilia. Palavrarmais. Curitiba: Editora Medusa, 2017.
ZUMTHOR, Paul. Performance, Recepção, Leitura. São Paulo: Cosac & Naify, 2007.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA RAQUEL DA SILVA STOLF em 10/05/2021 às 19:50:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 5J4FAP63.

LABELLE, Brandon. Background noise: perspectives on sound art. New York, London: Continuum Books, 2006.
O’DOHERTY, Brian. No interior do Cubo Branco. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
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SEMANA
1

DATA
20/05/2021

2

27/05/2021

3

10/06/2021

4

17/06/2021

5

24/06/2021

6

01/07/2021

7
8
9
10

08/07/2021
15/07/2021
22/07/2021
29/07/2021

11

05/08/2021

12
13
14

12/08/2021
19/08/2021
26/08/2021

15

27/08/2021

16/17/18
(12h)

(julho/agosto)
3 encontros a
agendar, de
acordo com a
disponibilidade
da turma

ATIVIDADES
Obs: Todas as aulas serão 30% síncronas (Zoom) e terão 70% de atividades assíncronas,
através das plataformas Moodle e e-mail.
Apresentação do Plano de Ensino. Discussão das propostas da disciplina.
*Exercício de imagem e de escrita: proposição dos mapas + proposta de “diário de borda”,
sondando ações/procedimentos/experiências no processo.
_Proposta de leitura de texto.
Apresentação dos mapas e conversa.
_Debate de texto.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Bloco 1: Práticas e conceitos de instalação na produção artística contemporânea e alguns
antecedentes. Modos e procedimentos intermídia na construção de instalações sonoras, de
videoinstalações, intervenções, publicações sonoras e outros desdobramentos (o projeto
como proposição artística), articulados com a questão dos múltiplos usos do som, da
palavra e da imagem em movimento na arte contemporânea.
_Debate de texto.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Bloco 1: Conceitos de espaço e lugar, de espaço sonoro e escuta: “espécies de espaços”
(espaço-casa, espaço-cidade, espaço-praia, espaço-floresta) e “espécies de escutas”.
_Debate de texto.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Bloco 2: Relações entre elementos/materiais/imateriais, espaço-tempo e quem ali possa
estar, envolvendo a proposição de experiências e situações. Articulações entre espaço-casa,
espaço-cidade, espaço-praia, espaço-floresta. Experimentações, cruzamentos e passagens:
relações entre instalação e intervenção, entre instalação, intervenção/ação e publicação de
artista, entre proposição e publicação sonora, entre outras propostas.
_Debate de texto.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
Bloco 3: Conceitos de espaço e lugar, experiências de escuta e escrita, e suas articulações
com procedimentos e ações. Textos a partir e sob o processo e projeto artístico: processos
de escrita e pesquisa em arte.
_Debate de texto.
*Proposta de exercício de imagem e de escrita.
*Conversa sobre exercícios de imagem e de escrita.
Orientação da apresentação do seminário, orientação individual.
Seminário: Apresentação de seminário (em grupo)
_Participação doutoranda do PPGAV/UDESC (estágio docência).
Orientação individual.
Avaliação do processo: apresentação do andamento do projeto artístico ao grupo, com
entrega de texto a partir e sob seu processo, e do “diário de borda” (exercícios de imagem
e de escrita).
Orientação individual e planejamentos do projeto coletivo.
Orientação individual e planejamentos do projeto coletivo.
Avaliação final: detalhamento e/ou concretização de um projeto de trabalho artístico,
apresentando-o ao grupo, com entrega de texto e do “diário de borda”.
Avaliação final: detalhamento e/ou concretização de um projeto de trabalho artístico,
apresentando-o ao grupo, com entrega de texto e do “diário de borda”.
16 - Encontro vinculado à realização do projeto coletivo online da disciplina, para
planejamento e finalização.
17 - Encontro para realização de oficinas de edição de áudio e vídeo, com o monitor da
disciplina de Instalação Multimídia.
18 - Encontro com a participação de Pós-Doutorando do PPGAV/UDESC, para conversa
acerca de suas investigações artísticas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA RAQUEL DA SILVA STOLF em 10/05/2021 às 19:50:46, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 5J4FAP63.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7CURA)
Código disciplina

(CURADORIA)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)
Monitor (a) : não há
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Regina Melim Cunha
Fase
Eletiva
JITSI
Atividades
Síncronas (h/a)

36/54/72
36
18:10 – 20:10h

Turma
LAVBAV-E
Atividades
Assíncronas
(h/a)
36

Contato : (48)999008945
Contato :
Nº Vagas
15
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Reflexões e considerações acerca da conceituação da produção e curadoria de exposições a partir das
partes que a integram: artista, obra, curador, exposição e ação educativa.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
O conteúdo será dividido em três unidades:
Unidade I - Uma breve história da Curadoria: curadores, instituições e exposições;
Unidade II -Outros formatos de exposições / Outros espaços expositivos; e
Unidade III - Relatos de Exposições / Relatos de Projetos, através da análise de algumas práticas
curatoriais realizada por uma seleção de curadores, dos principais pioneiros até o presente. Tais análise
se desdobrarão na apresentação e debate de outros formatos de exposições e de espaços expositivos.
Simultâneo aos conteúdos abordados será realizado uma prática individual como experimentação
curatorial. Considerando o contexto atual que impossibilita as atividades presenciais, as
experimentações das práticas curatoriais serão realizadas na e/para web.

Re

66

Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação nos encontros síncronos e nas atividades assíncronas, bem como na realização da
experimentação curatorial.
Bibliografia virtual
HARRISON, Charles e SIEGELAUB, Seth. Sobre Exposições e o mundo como um todo: conversa com
Seth Siegelaub. In: ¿hay en portugués?, número zero, edição experimental realizada no Seminário
Temático: Espaços Impressos, PPGAV, CEART, UDESC, 2012. Disponível em:
http://www.plataformaparentesis.com/site/hay_en_portugues/files/hay_zero_online.pdf

LIPPARD, Lucy. Curadoria por números. In: ¿hay en portugués?, número hum, 2014. Disponível em:
http://www.plataformaparentesis.com/site/hay_en_portugues/files/hay_hum_online.pdf

MARTINEZ, Rosa. Historias de Amor - o sobre como se pueden vivir, construir y olvidar los viajes, las
exposiciones y las historias de amor. Disponível em:
http://personal.telefonica.terra.es/web/rosadevenir/t_historias.htm

MELVIN, Jo e SIEGELAUB, Seth. Conversa entre Seth Siegelaub e Jo Melvin. In: ¿hay en portugués?,
número hum realizada a partir do Seminário Temático: Espaços Impressos, PPGAV, CEART, UDESC,
2012-2013. Disponível em:
http://www.plataformaparentesis.com/site/hay_en_portugues/files/hay_hum_online.pdf
ZACCAGNINI, Carla et all. Correspondências. 34ª.Bienal de São Paulo, fevereiro de 2020.
Disponível em: http://www.bienal.org.br/post/7410
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10
11
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DATA

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
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13
14
15
16
17
18
EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

(7MULTI-2B1)

(Multimeios)

Código disciplina

Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

SILVANA BARBOSA MACEDO

Monitor (a)

Wladymir Lima

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
3a
zoom
Atividades
Síncronas
(h/a)
36
14-15h30

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Turma
2 B1
Atividades
Assíncronas
(h/a)
36

Contato
silvana_b_macedo@hotmail.com
Contato
wladymirlima@hotmail.com
Nº Vagas
10
Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
-

Não há
Livre
Atividades propostas poderão ser realizadas por softwares de
edição de vídeo gratuitos que podem ser baixados e usados no
celular

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Expansões, experimentações e hibridizações dos meios propostas pela arte contemporânea.
Intersecções entre múltiplos meios, materiais e conceitos na construção de proposições artísticas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivos Gerais
Esta disciplina tem como objetivo principal discutir e explorar os múltiplos meios,
materiais e estratégias artísticas que possam servir como suporte para a produção
artística contemporânea. Introduz discussões teóricas e práticas que serão aprofundadas em outras
disciplinas no percurso curricular, sobre a arte conceitual, vídeo-arte.
Orientar a realização de trabalhos em vídeo, arte postal, fotografia e intervenções efêmeras em
contextos específicos.
Essa disciplina tem caráter teórico e prático.
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Objetivos Específicos
- Introduzir estudantes na reflexão sobre as intersecções entre múltiplos espaços, meios, matérias e
conceitos na produção artística contemporânea, considerando seu potencial criativo/curativo/
reflexivo para lidar com o impacto da pandemia causada pelo COVID-19;
- Estudar debates históricos em torno da arte conceitual, vídeo arte, instalação e planejar
intervenções em locais específicos;
- Propor o desenvolvimento de trabalhos artísticos utilizando a linguagem videográfica, em fotografia
e elaborar projetos para futuras intervenções efêmeras em contextos específicos;
- Propor a criação de uma convocatória de Arte Postal online, bem como realização de trabalhos para
este projeto e uma exposição virtual de Arte Postal no final do semestre segundo calendário
acadêmico atualizado.
Conteúdo
Intersecções entre múltiplos meios, matérias e conceitos na produção artística contemporânea;
Aspectos Históricos e Debates críticos sobre a arte conceitual e vídeo arte.
Conteúdo prático: Desenvolvimento realização dos projetos pelo/as estudantes ao longo do
semestre. Ver cronograma completo em anexo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Metodologia
Para a realização dos objetivos propostos pela a disciplina, serão utilizados os seguintes
procedimentos metodológicos:
- Atividades assíncronas: aulas expositivas gravadas em vídeo e discussão via grupo de
whatsapp;
- Mediação pedagógica virtual síncrona: videoconferências e fóruns de discussão utilizando
plataforma zoom, para o acompanhamento de projetos práticos em desenvolvimento;
- Todo material didático assíncrono indicado (textos e vídeos) será disponibilizado na
plataforma moodle;
- Estudo de textos: Estudo sistematizado, individual e/ou em grupo, de textos indicados como
leitura obrigatória para escrita de resenhas críticas/ fichamento;
- Avaliação: serão avaliadas atividades de aprendizagem de conteúdos teóricos através de
fichamento de textos indicados e trabalhos práticos apresentados em aula para discussão em
grupo;
- Vídeoconferência com artistas convidados ao longo das aulas;
Planejamento e montagem de exposições e trabalhos em espaços virtuais;
- As aulas ficarão gravadas e disponibilizadas na plataforma moodle.
Avaliação
O aproveitamento será avaliado através de três notas ao longo do semestre:
- 1ª nota (30%): primeira avaliação: composta pela média da nota das atividades propostas em aula
vídeos instrução, trabalho de arte postal;
- 2ª nota (30%): segunda avaliação: composta pela média da nota do seminário e resenhas de
textos;
- 3ª nota (40%): segunda avaliação: composta pela média da nota dos trabalhos – autorretrato
conceitual em video e trabalho sonoro para a intervenção urbana.
Bibliografia virtual - Bibliografia Básica
ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
WOOD, Paul. Arte Conceitual. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
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Bibliografia Complementar
FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecilia (orgs.). Escritos de Artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2006.
FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo. Arte Conceitual no Museu. São Paulo: Editora Iluminuras, 1999.
JACQUES, Paola Berenstein; ABREU, Estela dos Santos. Apologia da deriva: escritos situacionistas
sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
MELIM, Regina. Performance nas Artes Visuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
REIS, Paulo. Arte de Vanguarda no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
REVISTAS
ARS, Revista do Departamento de Artes Plásticas, ECA, Universisade de São Paulo.
Concinnitas, Revista do Instituto de Artes da UERJ
Revista Palíndromo, PPGAV, UDESC.
Revista Urbânia vol. 3, São Paulo: Ed. Pressa, 2008.
SITES
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_art
http://www.vdb.org/
http://www.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/site/sobre/sobre.asp
ff dossier
http://www.ubu.com
http://enciclopedia.itaucultural.org.br
http://www.centrepompidou.fr/
http://www.museoreinasofia.es/index.html
http://www.moma.org/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/
http://www.gagosian.com/artists/
http://www.maryboonegallery.com/index.html
http://fruitmarket.co.uk
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
http://www.serpentinegalleries.org
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
ATIVIDADES
20/05/21 ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom 14-15h30
Apresentação da disciplina: conteúdo programático, metodologia,
avaliação
e bibliografia.
Texto 1: Texto: FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo. Cap. Arte Conceitual
no acervo do MASP. pp.73-94.
Escolha de uma convocatória de arte postal
Lista de apresentação de textos

2

27/05/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom 14-15h30
Multimeios: A crise das categorias artísticas estabelecidas. a ênfase do
processo em detrimento à ênfase no objeto; a relação arte/vida; novos
entendimentos de autoria.
Texto 2: Trabalho de casa: leitura do Texto 2: Paul Wood. Arte Conceitual,

71

3

4

caps 1, 2 e 3.
03/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Arte Conceitual – linguagem: conceito, escrita, palavra.
Texto 3: Arte de Vanguarda no Brasil, Paulo Reis,
Ed. Zahar, 2006.
Escrever instrução
Trabalho de casa: realizar vídeo
10/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Arte Postal
Apresentação dos resultados obtidos no trabalho de casa vídeo instrução
Divisão da turma em grupos para seminários e sorteio dos temas
Trabalho de casa: criar trabalho de arte postal
Texto 4: RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. Cap-2

5

17/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Arte da temporalidade: Aspectos Históricos e Debates críticos sobre a
Vídeo Arte
Texto 5: Autorretrato acéfalo. Annateresa Fabris. Livro: Identidades Virtuais
Trabalho de casa: vídeo instrução Yoko Ono - Grapefruit

6

24/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Vídeo Arte no Brasil
Texto 6: MACHADO, Arlindo (org.). MADE IN BRASIL – três décadas do
vídeo brasileiro, 2003.
Exercício prático: Experimentação e desenvolvimento conceitual de
trabalho em vídeo- tema: autorretrato conceitual.

7

01/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Aula expositiva com artista convidada:
Tema: apresentação da Pesquisa e Portfolio da artista: Letícia Honório
(mestranda)

8

08/07/21 Primeira Avaliação- vídeos instrução, trabalho de arte postal

9

15/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Aula expositiva com artista convidada:
Tema: apresentação de Portfolio e pesquisa de artista Daniela Vicentini
(doutoranda/PPGAV)
22/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 1
Tema: Fotografia
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 2

10

72

11

12

13

14

15
16

17
18
EXAME

Tema: Vídeo Arte
29/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 3
Tema: Instalação
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 4
Tema: Performance
04/08/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Espaço e contexto: Instalação, Intervenções e trabalhos site-specific
Texto 8: JACQUES, Paola Berenstein; ABREU, Estela dos Santos. Apologia da
deriva: escritos situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da
Palavra, 2003.
Planejamento de intervenções artísticas (possivelmente sonoras) na
Cidade de Florianópolis.
Trabalho de casa: Deriva em território delimitado – escolha do local pela
turma. Ações baseadas na Internacional Situacionista sobre o uso das
cidades.
11/08/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Desenvolvimento e orientação do trabalho de intervenção urbana
Discussão de texto 9: Revista Urbânia 3, p. 21-48.
desenvolvimento dos projetos de intervenção
Trabalho de casa: elaboração do trabalho sonoro para a intervenção
urbana
18/08/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Montagem / circulação dos trabalhos de intervenção urbana
21/08/21 ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Abertura da exposição virtual da disciplina
25/08/21 ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Avaliação final: trabalhos – autorretrato conceitual em video e trabalho
sonoro para a intervenção urbana
a definir
a definir
02/09/21

ATIVIDADE SÍNCRONA: Atividades do Projeto Integrado
ATIVIDADE SÍNCRONA: Atividades do Projeto Integrado
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

(7MULTI-2L1)

(Multimeios)

Código disciplina

Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

SILVANA BARBOSA MACEDO

Monitor (a)

Wladymir Lima

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase
3a
zoom
Atividades
Síncronas
(h/a)
36
14-15h30

72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Turma
2 L1
Atividades
Assíncronas
(h/a)
36

Contato
silvana_b_macedo@hotmail.com
Contato
wladymirlima@hotmail.com
Nº Vagas
10
Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
-

Não há
Livre
Atividades propostas poderão ser realizadas por softwares de
edição de vídeo gratuitos que podem ser baixados e usados no
celular

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Expansões, experimentações e hibridizações dos meios propostas pela arte contemporânea.
Intersecções entre múltiplos meios, materiais e conceitos na construção de proposições artísticas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivos Gerais
Esta disciplina tem como objetivo principal discutir e explorar os múltiplos meios,
materiais e estratégias artísticas que possam servir como suporte para a produção
artística contemporânea. Introduz discussões teóricas e práticas que serão aprofundadas em outras
disciplinas no percurso curricular, sobre a arte conceitual, vídeo-arte.
Orientar a realização de trabalhos em vídeo, arte postal, fotografia e intervenções efêmeras em
contextos específicos.
Essa disciplina tem caráter teórico e prático.
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Objetivos Específicos
- Introduzir estudantes na reflexão sobre as intersecções entre múltiplos espaços, meios, matérias e
conceitos na produção artística contemporânea, considerando seu potencial criativo/curativo/
reflexivo para lidar com o impacto da pandemia causada pelo COVID-19;
- Estudar debates históricos em torno da arte conceitual, vídeo arte, instalação e planejar
intervenções em locais específicos;
- Propor o desenvolvimento de trabalhos artísticos utilizando a linguagem videográfica, em fotografia
e elaborar projetos para futuras intervenções efêmeras em contextos específicos;
- Propor a criação de uma convocatória de Arte Postal online, bem como realização de trabalhos para
este projeto e uma exposição virtual de Arte Postal no final do semestre segundo calendário
acadêmico atualizado.
Conteúdo
Intersecções entre múltiplos meios, matérias e conceitos na produção artística contemporânea;
Aspectos Históricos e Debates críticos sobre a arte conceitual e vídeo arte.
Conteúdo prático: Desenvolvimento realização dos projetos pelo/as estudantes ao longo do
semestre. Ver cronograma completo em anexo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Metodologia
Para a realização dos objetivos propostos pela a disciplina, serão utilizados os seguintes
procedimentos metodológicos:
- Atividades assíncronas: aulas expositivas gravadas em vídeo e discussão via grupo de
whatsapp;
- Mediação pedagógica virtual síncrona: videoconferências e fóruns de discussão utilizando
plataforma zoom, para o acompanhamento de projetos práticos em desenvolvimento;
- Todo material didático assíncrono indicado (textos e vídeos) será disponibilizado na
plataforma moodle;
- Estudo de textos: Estudo sistematizado, individual e/ou em grupo, de textos indicados como
leitura obrigatória para escrita de resenhas críticas/ fichamento;
- Avaliação: serão avaliadas atividades de aprendizagem de conteúdos teóricos através de
fichamento de textos indicados e trabalhos práticos apresentados em aula para discussão em
grupo;
- Vídeoconferência com artistas convidados ao longo das aulas;
Planejamento e montagem de exposições e trabalhos em espaços virtuais;
- As aulas ficarão gravadas e disponibilizadas na plataforma moodle.
Avaliação
O aproveitamento será avaliado através de três notas ao longo do semestre:
- 1ª nota (30%): primeira avaliação: composta pela média da nota das atividades propostas em aula
vídeos instrução, trabalho de arte postal;
- 2ª nota (30%): segunda avaliação: composta pela média da nota do seminário e resenhas de
textos;
- 3ª nota (40%): segunda avaliação: composta pela média da nota dos trabalhos – autorretrato
conceitual em video e trabalho sonoro para a intervenção urbana.
Bibliografia virtual - Bibliografia Básica
ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
WOOD, Paul. Arte Conceitual. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
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Bibliografia Complementar
FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecilia (orgs.). Escritos de Artistas. Anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 2006.
FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo. Arte Conceitual no Museu. São Paulo: Editora Iluminuras, 1999.
JACQUES, Paola Berenstein; ABREU, Estela dos Santos. Apologia da deriva: escritos situacionistas
sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
MELIM, Regina. Performance nas Artes Visuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
REIS, Paulo. Arte de Vanguarda no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
REVISTAS
ARS, Revista do Departamento de Artes Plásticas, ECA, Universisade de São Paulo.
Concinnitas, Revista do Instituto de Artes da UERJ
Revista Palíndromo, PPGAV, UDESC.
Revista Urbânia vol. 3, São Paulo: Ed. Pressa, 2008.
SITES
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_art
http://www.vdb.org/
http://www.sescsp.org.br/sesc/videobrasil/site/sobre/sobre.asp
ff dossier
http://www.ubu.com
http://enciclopedia.itaucultural.org.br
http://www.centrepompidou.fr/
http://www.museoreinasofia.es/index.html
http://www.moma.org/
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/
http://www.gagosian.com/artists/
http://www.maryboonegallery.com/index.html
http://fruitmarket.co.uk
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
http://www.serpentinegalleries.org
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

2

DATA
ATIVIDADES
19/05/21 ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom 14-15h30
Apresentação da disciplina: conteúdo programático, metodologia,
avaliação
e bibliografia.
Texto 1: Texto: FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo. Cap. Arte Conceitual
no acervo do MASP. pp.73-94.
Escolha de uma convocatória de arte postal
Lista de apresentação de textos
26/05/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom 14-15h30
Multimeios: A crise das categorias artísticas estabelecidas. a ênfase do
processo em detrimento à ênfase no objeto; a relação arte/vida; novos
entendimentos de autoria.
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3

4

Texto 2: Trabalho de casa: leitura do Texto 2: Paul Wood. Arte Conceitual,
caps 1, 2 e 3.
02/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Arte Conceitual – linguagem: conceito, escrita, palavra.
Texto 3: Arte de Vanguarda no Brasil, Paulo Reis,
Ed. Zahar, 2006.
Escrever instrução
Trabalho de casa: realizar vídeo
09/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Arte Postal
Apresentação dos resultados obtidos no trabalho de casa vídeo instrução
Divisão da turma em grupos para seminários e sorteio dos temas
Trabalho de casa: criar trabalho de arte postal
Texto 4: RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. Cap-2

5

16/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Arte da temporalidade: Aspectos Históricos e Debates críticos sobre a
Vídeo Arte
Texto 5: Autorretrato acéfalo. Annateresa Fabris. Livro: Identidades Virtuais
Trabalho de casa: vídeo instrução Yoko Ono - Grapefruit

6

23/06/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Vídeo Arte no Brasil
Texto 6: MACHADO, Arlindo (org.). MADE IN BRASIL – três décadas do
vídeo brasileiro, 2003.
Exercício prático: Experimentação e desenvolvimento conceitual de
trabalho em vídeo- tema: autorretrato conceitual.

7

30/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Aula expositiva com artista convidada:
Tema: apresentação da Pesquisa e Portfolio da artista: Bárbara Paul
(mestranda)

8

07/07/21 Primeira Avaliação- vídeos instrução, trabalho de arte postal

9

14/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Aula expositiva com artista convidada:
Tema: apresentação de Portfolio e pesquisa de artista Daniela Vicentini
(doutoranda/PPGAV)
21/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 1
Tema: Fotografia

10
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11

12

13

14

15
16

17
18
EXAME

APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 2
Tema: Vídeo Arte
28/07/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 3
Tema: Instalação
APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO PELO GRUPO 4
Tema: Performance
03/08/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Espaço e contexto: Instalação, Intervenções e trabalhos site-specific
Texto 8: JACQUES, Paola Berenstein; ABREU, Estela dos Santos. Apologia da
deriva: escritos situacionistas sobre a cidade. Rio de Janeiro: Casa da
Palavra, 2003.
Planejamento de intervenções artísticas (possivelmente sonoras) na
Cidade de Florianópolis.
Trabalho de casa: Deriva em território delimitado – escolha do local pela
turma. Ações baseadas na Internacional Situacionista sobre o uso das
cidades.
10/08/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Desenvolvimento e orientação do trabalho de intervenção urbana
Discussão de texto 9: Revista Urbânia 3, p. 21-48.
desenvolvimento dos projetos de intervenção
Trabalho de casa: elaboração do trabalho sonoro para a intervenção
urbana
17/08/21 ATIVIDADE ASSÍNCRONA: ver vídeos no moodle
ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Montagem / circulação dos trabalhos de intervenção urbana
21/08/21 ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Abertura da exposição virtual da disciplina
24/08/21 ATIVIDADE SÍNCRONA: aula expositiva na plataforma zoom
Avaliação final: trabalhos – autorretrato conceitual em video e trabalho
sonoro para a intervenção urbana
a definir
a definir
02/09/21

ATIVIDADE SÍNCRONA: Atividades do Projeto Integrado
ATIVIDADE SÍNCRONA: Atividades do Projeto Integrado
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(7ESTA4)
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

Tharciana Goulart da Silva

Monitor (a)
Tipo

-------Fase 7 ª

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza

Obrigatória
Plataforma Jitsi Meet (aulas síncronas), Moodle e Drive
(repositórios).

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

27

45

Turma LAV087

36/54/72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato 48
996172930
Contato -----Nº Vagas 20

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)

13:30h às 15:00h.
Não há
Livre
Computador ou dispositivo móvel com microfone. Textos
disponibilizados no Drive da disciplina.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Vivência educativa no Ensino Médio. Elaboração de projeto de ensino/pesquisa e artigo sobre
a vivência realizada. Construção da subjetividade/identidade docente. Saberes docentes.
Tipologia de conteúdos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral
Conhecer e aproximar-se de práticas e vivências de ensino de arte na educação escolar, tendo
como especificidade o contexto do Ensino Médio e EJA.
Conteúdo
 Subjetividade/identidade docente.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código N69GZ8B9.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
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Saberes docentes.
Tipologia de conteúdos.
O Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Procedimentos e critérios de Avaliação
Serão realizadas duas avaliações:
1 – Avaliação do Projeto de Ensino e atuações realizadas nas escolas. 50% da nota.
2 – Avaliação do Relato final de estágio + apresentação final. 50% da nota.
Bibliografia virtual
Bibliografia Básica
OLIVEIRA, Marilda; HERNÁNDEZ, Fernando (Orgs.). A formação do professor e o ensino
das artes visuais. Santa Maria: Editora da UFSM, 2015.
GAUTHIER, C. Por uma teoria da pedagogia, pesquisas contemporâneas sobre o saber
docente. Ijuí: Unijuí, 1998.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes e bases para o ensino médio. Brasília, 1999.
OBS.: Todos os textos trabalhados em aula estão disponíveis no Drive da disciplina.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1

ATIVIDADES
Aulas síncronas das 13:30h às 15:00h

17/05






2

24/05

SÍNCRONO
Apresentação e discussão do Plano de Ensino da disciplina.
Apresentação do Projeto Poético Pedagógico “Verbetes: Educação em
tempos de pandemia”.
Leitura dos verbetes “Aluno” (disponível no drive). Referência:
LARROSA, Jorge; RECHIA, Karen. P de professor. São Carlos:
Pedro & João Editores, 2018.
ASSÍNCRONO
Escolha de uma palavra para elaboração do verbete.

Reflexões sobre a Educação na Pandemia.






SÍNCRONO
Encontro dialógico com as professoras Valeska Bernardo Rangel de
Artes Visuais do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Pontos a
serem levantados na conversa:
1 - Como as Artes Visuais são trabalhadas no IFSC. 2 - Educação em
tempos de pandemia. 3 - Como acontecerá o estágio no IFSC.
Organização de observações e atuações (divisão de duplas e local de
atuação).
ASSÍNCRONO
Criação de imagem para o verbete.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código N69GZ8B9.
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3

31/05

Preenchimento das vias do Termo de Compromisso de Estágio
Obrigatório.

Subjetividade docente.
PROFESSORA LETÍCIA (ESTÁGIO DOCÊNCIA).

4

07/06



SÍNCRONO
Subjetividade docente.



ASSÍNCRONO
Elaboração do texto para o verbete.

O Estágio Curricular supervisionado em Artes Visuais.
Observação. Discussão e relato das observações no campo de estágio.

5

14/06



SÍNCRONO
Apresentação e discussão dos verbetes desenvolvidos para o projeto
“Verbetes: Educação em tempos de pandemia”.



ASSÍNCRONO
Elaboração do Plano de Ensino para atuação no estágio.

O Estágio Curricular Supervisionado em Artes Visuais.
Observação. Discussão e relato das observações no campo de estágio.



SÍNCRONO
Discussão do texto: “O estágio curricular como campo de
conhecimento e suas especificidades”.
OLIVEIRA, Marilda; HERNÁNDEZ, Fernando (Orgs.). A formação
do professor e o ensino das artes visuais. Santa Maria: Editora da
UFSM, 2015.
Referência complementar:
ZABALZA, Miguel. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e
desenvolvimento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Diários de artistas.




ASSÍNCRONO
Elaboração do Plano de Ensino para atuação no estágio.
Entrega do Plano de Ensino para as professoras Valeska e Tharciana.





6

21/06

O Ensino de Artes Visuais e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
PROFESSORA YASMIM (ESTÁGIO DOCÊNCIA).
Atuação. Discussão e relato das atuações no campo de estágio.


SÍNCRONO
EJA e Políticas Públicas.

ASSÍNCRONO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código N69GZ8B9.



81

7

28/06

Ajustes no Plano de Ensino.

O Ensino de Artes Visuais e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
PROFESSORAS YASMIM E LETÍCIA (ESTÁGIO DOCÊNCIA).
Atuação. Discussão e relato das atuações no campo de estágio.

8

05/07



SÍNCRONO
Paulo Freire, a EJA e o uso dos diários.



ASSÍNCRONO
Leitura do livro para o seminário.

Seminário.
Atuação. Discussão e relato das atuações no campo de estágio.




9

12/07

SÍNCRONO
Seminário.
HOOKS, bell. Ensinando o pensamento crítico: sabedoria prática.
São Paulo: Editora Elefante, 2020.
ASSÍNCRONO
Leitura do livro para o seminário.

Seminário.
Atuação. Discussão e relato das atuações no campo de estágio.





10

19/07

SÍNCRONO
Seminário.
HOOKS, bell. Ensinando o pensamento crítico: sabedoria prática.
São
Paulo:
Editora
Elefante,
2020.

ASSÍNCRONO
Leitura do livro para o seminário.

Seminário.
Atuação. Discussão e relato das atuações no campo de estágio.





SÍNCRONO
Seminário.
HOOKS, bell. Ensinando o pensamento crítico: sabedoria prática.
São
Paulo:
Editora
Elefante,
2020.

ASSÍNCRONO
Leitura do livro para o seminário.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código N69GZ8B9.
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26/07

Entre a docência e o fazer artístico.
Atuação. Discussão e relato das atuações no campo de estágio.
SÍNCRONO
Conversa com professor artista convidado.



12

02/08

ASSÍNCRONO
Elaboração do relatório final de estágio.

Saberes docentes.




SÍNCRONO
Organização de calendário dos seminários.
Apresentação com base nas referências:
GAUTHIER, C. Por uma teoria da pedagogia, pesquisas
contemporâneas sobre o saber docente. Ijuí: Unijuí, 1998.
PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e
saberes da docência. In: PIMENTA, Selma Garrido. (Org). Saberes
pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez Editora, 1999. p.
15 - 34.



13

09/08

Tipologia dos conteúdos.







14

16/08

23/08

30/08

ASSÍNCRONO
Elaboração do relatório final de estágio.

Apresentação final de estágios (a partir dos diários elaborados).
Entrega do relatório final de estágio.

O Estágio Curricular Supervisionado em Artes Visuais.




16

SÍNCRONO
Apresentação: Como trabalhar conteúdos procedimentais em aula.
Referência: ZABALA, A. Prática educativa: como ensinar. Porto
Alegre: Artmed,1998.
Exercício: Criação de procedimento artístico sem material tradicional
- registro em vídeo.

O Estágio Curricular Supervisionado em Artes Visuais.



15

ASSÍNCRONO
Elaboração do relatório final de estágio.

Apresentação final de estágios (a partir dos diários elaborados).
Avaliação da disciplina.
Autoavaliação discentes.

Projeto Integrado.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código N69GZ8B9.

11
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16/09
Projeto Integrado.

18
21/09
Projeto Integrado.

EXAME

Obs.: O cronograma de aulas está sujeito a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código N69GZ8B9.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7HISEA)
Código disciplina

(HISTÓRIA E TEORIAS DO ENSINO DE ARTE)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza

Tharciana Goulart da Silva
Contato 48 99617-2930
Ligia Cristina de Brito
Contato 48 99918-3969
Fase 1ª
Turma 1L
Nº Vagas 24
Obrigatória
Plataforma Jitsi Meet (aulas síncronas), Moodle e Drive
(repositórios).
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a) (h/a)
(no retorno presencial)
27
45
13:30h às 15:00h.

Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Não há
Livre
Computador ou dispositivo móvel com microfone. Textos
disponibilizados no Drive da disciplina.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Pedagogias Modernas e Contemporâneas. História do ensino da arte. Narrativas docentes.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo
 Histórico do ensino de Arte no Brasil;
 Filosofia da educação;
 Tendências pedagógicas e o ensino de Arte;
 Pedagogias modernas e contemporâneas;
 Narrativas docentes.
Objetivo Geral
Compreender a história e as transformações do ensino de Arte no Brasil, realizar estudos sobre as teorias
pedagógicas e construir relações com narrativas e práticas docentes através de pesquisas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código GC67E3B8.
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A avaliação se dará de modo processual através dos dois exercícios propostos, cada um dos exercícios
definirá 50% da nota.

Bibliografia virtual
BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. Ensino da Arte no Brasil: aspectos históricos e
metodológicos In: COUTINHO, Rejane Galvão; SCHLÜNZEN JUNIOR, Klaus; SCHLÜNZEN, Elisa
Tomo e Moriya (Orgs.). Artes (Col. Temas de Formação). São Paulo: UNESP, 2013. Disponível
em: <http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/179768>. Acesso em: 05 maio 2021.
Livros disponíveis em PDF:
EFLAND, Arthur D. Uma história de la educación del arte. Barcelona: Paidós, 2002.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1990.
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Giza; GUERRA, M. Terezinha Telles. Teoria e prática do
ensino de arte: a língua do mundo. São Paulo: FTD, 1998.

OBS.: Todos os textos trabalhados em aula estão disponíveis no Drive da disciplina.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1

19/05





2

26/05



02/06

ASSÍNCRONO
Exercício: Que professor eu quero ser?
A escrita deve ser realizada no Drive da disciplina.

O ensino de Arte no Brasil



3

ATIVIDADES
Aulas síncronas das 13:30h às 15:00h.
SÍNCRONO
Apresentação e discussão do Plano de Ensino da disciplina.
Apresentação dos estudantes.

SÍNCRONO
Discussão do exercício “Que professor eu quero ser?”.
Discussão do Texto 1:
COUTINHO, Rejane C. A formação de professores de Arte. In:
BARBOSA, Ana Mae. (Org.). Inquietações e mudanças no ensino
da arte. São Paulo, Cortez, 2012. (pp. 171 - 178)
ASSÍNCRONO
Exercício: Qual minha concepção de ensino da arte?
A escrita deve ser realizada no Drive da disciplina.

O ensino de Arte no Brasil
SÍNCRONO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código GC67E3B8.

Procedimentos e critérios de Avaliação
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4

09/06



16/06





23/06

SÍNCRONO
Leitura e discussão do Texto 3:
FERRAZ, Maria Heloísa; FUSARI, Maria de Rezende. A educação
escolar de arte tem uma história. In: Metodologia do ensino da arte:
fundamentos e proposições. 2a edição [revisada e ampliada por
Ferraz]. São Paulo: Cortez, 2009. (pp. 35 - 61)
ASSÍNCRONO
Leitura do Texto 4:
LUCKESI, Cipriano Carlos. Educação e sociedade: redenção,
reprodução e transformação. In: LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia
da educação. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2011. (pp. 51-69).

Educação e sociedade


6

ASSÍNCRONO
Leitura do Texto 3:
FERRAZ, Maria Heloísa; FUSARI, Maria de Rezende. A educação
escolar de arte tem uma história. In: Metodologia do ensino da arte:
fundamentos e proposições. 2a edição [revisada e ampliada por
Ferraz]. São Paulo: Cortez, 2009. (pp. 35 - 61)

O ensino de Arte no Brasil (tendências pedagógicas)


5

Discussão sobre o exercício “Qual minha concepção de ensino da
arte?”.
Leitura e discussão do Texto 2:
BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. Ensino da Arte
no Brasil: aspectos históricos e metodológicos In: COUTINHO,
Rejane Galvão; SCHLÜNZEN JUNIOR, Klaus; SCHLÜNZEN, Elisa
Tomo e Moriya (Orgs.). Artes (Col. Temas de Formação). São Paulo:
UNESP, 2013. Disponível
em: <http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/179768>. Acesso
em: 05 maio 2021. (pp. 57 - 109)

SÍNCRONO
Apresentação e discussão com base no Texto 4:
LUCKESI, Cipriano Carlos. Educação e sociedade: redenção,
reprodução e transformação. In: LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia
da educação. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2011. (pp. 51-69).
Divisão de grupos para o seminário “Tendências Pedagógicas”.

ASSÍNCRONO
Preparação para o seminário “Tendências Pegagógicas”.
Leitura do Texto 5: LUCKESI, Cipriano Carlos. Tendências
pedagógicas na prática escolar. In: LUCKESI, Cipriano Carlos.
Filosofia da educação. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2011. (pp. 7197)

Filosofia da Educação (Pedagogias modernas e contemporâneas)


SÍNCRONO
Seminário “Tendências Pedagógicas”.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código GC67E3B8.
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ASSÍNCRONO
Exercício Tabela Conceitual.
7

30/06

Pedagogias modernas e contemporâneas






8

9

10

07/07

14/07

21/07

SÍNCRONO
Apresentação sobre Projetos Pedagógicos.
Elaboração em conjunto com os estudantes de questões para nortear a
pesquisa sobre Projeto Pedagógico.
ASSÍNCRONO
Pesquise o Projeto Pedagógico de uma escola da Grande Florianópolis
e realize estudo (exercício em dupla).
Compartilhe o Projeto Pedagógico escolhido no Drive da disciplina.

Pedagogias modernas e contemporâneas


SÍNCRONO
Apresentação e discussão sobre Projetos Pedagógicos pesquisados
pelos estudantes.



ASSÍNCRONO
Entrar em contato com um professor de Artes Visuais e perguntar da
disponibilidade de participação da pesquisa a ser elaborada.

Pedagogias modernas e contemporâneas


SÍNCRONO
Apresentação e discussão sobre Projetos Pedagógicos pesquisados
pelos estudantes.



ASSÍNCRONO
Organização da apresentação dos Projetos Pedagógicos.

Educação contemporânea



SÍNCRONO
Conversa com a convidada Natalia Fabbris “COMO BORBOLETAS
O QUEER, A ARTE E O JOGO”.
Apresentação e discussão a partir do Texto 6:
DIAS, Belidson. Entre Arte/Educação multicultural, cultura visual e
teoria queer. In: BARBOSA, Ana Mae. (Org.). Arte/Educação
Contemporânea: consonâncias internacionais. São Paulo, Cortez,
2010. (pp. 277-291).

ASSÍNCRONO
Pesquise 2 artistas contemporâneos que desenvolvem temas
relacionados a teoria Queer, selecione 2 obras de cada.
Compartilhe em um PDF (com a legenda completa abaixo de cada

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código GC67E3B8.

Referência básica Texto 5:
LUCKESI, Cipriano Carlos. Tendências pedagógicas na prática
escolar. In: LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. 3ª
edição. São Paulo: Cortez, 2011. (pp. 71-97)
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11

28/07

Pedagogias modernas e contemporâneas





12

04/08






11/08

ASSÍNCRONO
Leitura do Texto 8:
HOLLY, Mary Louise. Os professores e os contextos conceptuais de
ensino. In: NÒVOA, António (Org.). Vidas de Professores. Portugal:
Porto Editora, 1992. (pp. 82-89)

Narrativas docentes


13

SÍNCRONO
Conversa sobre o exercício da aula anterior.
Apresentação e discussão com base no Texto 7:
LIBÂNEO, José Carlos. As teorias pedagógicas modernas revisitadas
pelo debate contemporâneo na educação. In: LIBÂNEO, José Carlos;
SANTOS, Akiko. Educação na era do conhecimento em rede e
transdisciplinaridade. 2ª edição. Campinas: Alínea, 2009.
Disponível em:
https://www.fclar.unesp.br/Home/Graduacao/Espacodoaluno/PETProgramadeEducacaoTutorial/Pedagogia/capitulo-libaneo.pdf

SÍNCRONO
Apresentação sobre narrativas e poéticas docentes + cartas de
professores e artistas.
Proposta prática a ser desenvolvida: Carta a um professor de arte desejos, receios e questionamentos.
Discussão do Texto 8:
HOLLY, Mary Louise. Os professores e os contextos conceptuais de
ensino. In: NÒVOA, António (Org.). Vidas de Professores. Portugal:
Porto Editora, 1992. (pp. 82-89)
ASSÍNCRONO
Elabore 6 questões (em formato de carta) a partir do tema abordado
em aula e envie por e-mail a um professor de Artes Visuais. Realize
perguntas sobre a atuação do professor e sobre a escola. Solicite
acesso a dois planejamentos de aula do professor.
Compartilhe a carta no Drive da disciplina.

Narrativas docentes



SÍNCRONO
Apresentação (discentes) e discussão da proposta prática: Carta a um
professor de arte - desejos, receios e questionamentos.
Que perguntas fizemos? Que respostas tivemos?
ASSÍNCRONO
Exercício 13:
Entrega das cartas pelo Drive da disciplina.

14

18/08

Narrativas docentes

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código GC67E3B8.

imagem - referência do artista, nome da obra e data) no Drive da
disciplina.
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SÍNCRONO
Apresentação (discentes) e discussão da proposta prática: Carta a um
professor de arte - desejos, receios e questionamentos.
Que perguntas fizemos? Que respostas tivemos?
ASSÍNCRONO
Exercício 13:
Entrega das cartas pelo Drive da disciplina.

15

25/08

Avaliação final




SÍNCRONO
Encerramento da disciplina:
O que estudamos até este momento?
Como a disciplina contribui na sua formação?
ASSÍNCRONO
Autoavaliação a partir de questionário elaborado pela professora.
Avaliação da disciplina a partir de questionário elaborado pela
professora.

16

09/09



Participação em encontro do Projeto Integrado.

17

16/09



Participação em encontro do Projeto Integrado.

18

23/09



Participação em encontro do Projeto Integrado.

EXAME
Obs.: O cronograma de aulas está sujeito a alterações.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THARCIANA GOULART DA SILVA em 10/05/2021 às 18:42:22, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código GC67E3B8.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

7AAFRO

INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA

Curso

Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

VIRGINIA MARIA YUNES

Contato: 9841 99849
vyunes@gmail.com

Fase: 7
Turma: LAV08-7
Obrigatória
Google Meet / Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

Nº Vagas: 24

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

72 h/a
x
SEGUNDA - 18:10 às 21:40

Atividades Presenciais
(h/a) (retorno
presencial)
x

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
As transformações geopolíticas do continente africano. A diversidade cultural do continente africano.
Arte africana e o encontro com o colonialismo. Colonização e Imperialismo: a dicotomia entre arte e
etnografia. Arte africana e o sistema econômico, político e educacional ocidental. Os limites
epistemológicos da arte africana no ocidente e as contaminações da arte eurocêntrica nos códigos
estéticos africanos e vice-versa. O Brasil e as expressões afro-descendentes: entre religião e resistência
cultural ou construção de identidade. Os espaços expositivos da arte africana. A arte e o artista africano
na contemporaneidade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo programático:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:57:20, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6U963QPJ.
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➢ Revisitar a história, oficial e paralela, do continente africano, especialmente por conta dos
processos de colonização, escravização e descolonização;
➢ Conhecer o pensamento e pensadores que marcaram, positiva e negativamente, a história
africana;
➢ Relacionar a modernidade e o modernismo: a arte ocidental de vanguarda e as produções
africanas;
➢ Apresentar obras e artistas inseridos nos circuitos internacionais de arte contemporânea;
➢ Desconstruir estereótipos, quebrar paradigmas sobre a cultura africana e afrodescendente,
para o combate ao preconceito racial velado
➢ Problematizar cargas simbólicas depositadas na cultura afrodescendente no Brasil e suas
implicações sociais (racismo, injuria, preconceito)

Procedimentos e critérios de Avaliação

Aulas remotas com auxílio de tecnologia digital e presencial, discussão de textos, apresentação de
seminários organizados pelos acadêmicos, exibição de vídeos. A Elaboração de atividade para
trabalhar em sala de aula e uma poética que compreenda o tema da disciplina.
A avaliação se dará por meio de duas atividades propostas: um seminário apresentado e um produção
poética referente ao conteúdo das aulas. Serão considerados importantes os seguintes itens:
participação, comprometimento, rotina de produção, interação com os colegas e resultado alcançado

Bibliografia virtual
ANTONACCI, Célia. Memória e escravatura nas poéticas de Sidney Amaral. Anais da 26
anpap.Memórias e Inventações, 2017.
___________ Magiciens de la terre, vinte e cinco anos depois “Intense proximite”. Anais 25 anpap.
Arte: seus espaços e/em nosso tempo, 2016
APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro:
Contraponto, 1997. 304 p.
ARAÚJO, Vasco. Botânica. Museu do Chiado (Museu nacional de arte contemporânea). Lisboa:
Documenta, 2014. 109 p.
AWAM, Amkpa. África see you see me: influências africanas na fotografia contemporânea. Lisboa:
Sextante editora. 2012. 219 p.
BAMBA, Mohamed; MELEIRO, Alessandra (Org.). Filmes da África e da diáspora: objetos de discurso.
Salvador: EDUFSA, 2012. 323p.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/96 – 24 de dez. 1996. Estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1998.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:57:20, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6U963QPJ.

Os objetivo da disciplina é: Provocar uma ampla reflexão sobre a diversidade de produções artísticas
presente no continente africana, na diáspora africana e no Brasil, desde a antiguidade até a
contemporaneidade, relacionados com o contexto histórico-social. Estimular pensamentos críticos
sobre o tratamento dado às manifestações artísticas africanas e afro-descendentes ao longo da
história.
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BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/CNE 10/03/2004.
CADERNO SESC - VIDEOBRASIL 09. Geografia em movimentos. Ed. São Paulo: SESC, 2013. 142 p.
CONDURO, Roberto. Cruzando o Atlântico e Outros Hiatos Ligações artísticas entre Brasil, África e
Além –
COSTA E SILVA, Alberto. A África explicada aos meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 139 p.
COUTO, Mia. E se Obama fosse africano? E outras intervenções. São Paulo: Companhia das Letras,
2011. p. 9-21.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. 3. ed. Portugal: Ed. Letra Livre, 2015. 348p.
________. Pele negra, máscaras brancas. 2. ed. Porto: Ed. Paisagem, 1975. 279p.
GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Rio de Janeiro, editora 34, 2008.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 480p.
HERNANDEZ, Leila. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. 3. ed. São Paulo: Selo
negro, 2008.
KI-ZERBO, Joseph. Para Quando África? Entrevista com René Holenstein. Rio de
Janeiro, Pallas Athenas, 2006.
MBEMBE, Achille. Entre a crítica e a razão negra. Lisboa: Antígona, 2014. 306p.
RUBIN, William org. (1988).“Primitivism” in 20th Century Art – the Museum of Modern Art, New
York. Volume I e II. Boston: Little Brown and Company
SANTOS, Renata Aparecida Felinto dos. A construção da identidade afrodescendente por meio das
artes visuais contemporâneas: estudos de produções e de poéticas. Tese (Doutorado). Instituto de
Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2016. Disponível em: Acesso em: 02 fev. 2020
OSE, Elvira. Caderno Sesc Vídeobrasil: usos da memória. Realização do Serviço Social do Comércio e
da Associação Cultural Vídeobrasil. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, n.10, 2014. Anual. 144p
PEDROSA, Adriano; HERÁCLITO, Ayrton; MENEZES, Hélio; SCHWARCZ, Lilia; TOLEDO, Tomás.
(Curadoria e textos). Histórias Afro-Atlânticas. Volume 1. Catálogo. São Paulo, Instituto Tomie
Ohtake; Masp, 2018.
VICENTE, Felipa Lowrdes (org.). O império da visão: fotografia no contexto colonial português (18601960). Lisboa: Edições 70, 2014. 503p.
YUNES, Virginia M. Direito à Vida. Uma terra chamada Guiné-Bissau em tempo de sombras e sobras.
Tese defendida no Programa de Pós Graduação em Artes Visuais (UDESC), 2017.

Sites:
APPIAH, Kwame Antony, Será o Pós em Pós-Modernismo o Pós em Pós-Colonial?, in
www.artafrica.info, 2010.
HALL, Stuart. A Modernidade e seus outros: três Momentos na História da Arte da Diáspora Negra do
Pós-guerra. In site www.artafrica.info.
OKEKE, Chika. Arte Africana Moderna, in www.artafrica.info,2005

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:57:20, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6U963QPJ.

BRASIL. MEC. SEF. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental.
Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
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DIAWARA, Manthia, A Arte da Resistência Africana, in www.artafrica.info, 2007.
KOBENA, Mercer, Eros e Diáspora, in www.artafrica. Info.
MBEMBE, Achille, Formas Africanas da escrita de si, in www.artafrica.info.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
17/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (18:10) 4h/a: Apresentação do plano de ensino e da turma;
Porque estudar arte africana?

2

24/05

Aula síncrona (18:10) 4h/a: As transformações geopolíticas do continente
africano. A diversidade cultural do continente africano. Colonização, Partilha
da África, Descolonização. Obras e artistas contemporâneos que trabalham
com esta temática.

3

31/05

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Escravidão e abolição no Brasil. Obras e artistas
contemporâneos que trabalham com esta temática.

4

07/06

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Expedições, Relatos de viajantes, Exposições
Universais, Zoológicos humanos: a dicotomia entre arte e etnografia.

5

14/06

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Os espaços expositivos da arte africana. Principais
exposições da Arte Africana no circuito internacional. Museus etnográficos e
de arte africana.

6

21/06

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Movimentos emancipatórios na África diaspórica:
Afirmação da identidade. Origem do racismo e enfrentamentos.

7

28/06

Aula síncrona (18:10) 4h/a: O Brasil e as expressões afro-descendentes:
Pintores negros e não negros/ brasileiros e estrangeiros. Expressões estéticas
afro-brasileiras – do Barroco ao contemporâneo – entre arte, cultura e
religião.

8

05/07

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Expressões afro-culturais no Brasil e Santa
Catarina

9

12/07

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Patrimônio material e imaterial afro-brasileiro

10

19/07

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Patrimônio material e imaterial afro-brasileiro

11

26/07

Aula síncrona (18:10) 4h/a: A arte e o artista africano na contemporaneidade.

12

02/08

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Música Africana

13

09/08

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Cinema Africano

▪

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:57:20, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6U963QPJ.

PEFFER, John, A diáspora como objecto, in www.artafrica.info, 2005.
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16/08

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Como trabalhar África na sala de aula: Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africana

15

23/08

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Como trabalhar África na sala de aula: Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africana

16

29/09

Aula síncrona (18:10) 4h/a: Apresentação do processo e poética produzido
pelos estudantes

17

06/09

Aula presencial (18:10) 4h/a: Apresentação do processo e poética produzido
pelos estudantes

18
EXAME

13/09
20/09

Aula presencial (18:10) 4h/a: Avaliação final da disciplina

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:57:20, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6U963QPJ.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

7INFOT

INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA

Curso

Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

VIRGINIA MARIA YUNES

Contato: 9841 99849
vyunes@gmail.com

Fase: 1
Turma: 4L1
Obrigatória
Google Meet / Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

Nº Vagas: 12

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

60 h/a
TERÇA - 13:30 às 17:00

4 h/a

Atividades Presenciais
(h/a) (retorno
presencial)
8 h/a

Não há
Livre
Câmara fotográfica ou celular com câmara fotográfica,
computador

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
História da fotografia. Técnica fotográfica convencional (película) e digital. Estudos de técnicas
alternativas (pin-hole, fotogramas, cartemas, máscaras de ampliação, softs de manipulação de
imagens...) e de práticas fotográficas direcionadas ao estudo da luz e domínio técnico.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo programático: Porque fotografar? História da fotografia. Luz, matéria prima da fotografia.
Fotografar com celular em tempos de pandemia. Câmera fotográfica. Exposição e ISO. Obturador
(Velocidade). Diafragma (Abertura). Acessórios: Objetivas e Filtros. Fotografia Digital: sensor, cartões
e resolução. Noções de composição (Elementos da Linguagem Visual). Princípios do tratamento da
Imagem. Fotógrafos clássicos. Conversa com fotógrafos. Exercícios “em casa”.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código Y14ZB7Q5.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código Y14ZB7Q5.

Os objetivos da disciplina são: Dar a conhecer o equipamento fotográfico; manipular os materiais e
equipamentos do laboratório fotográfico; proporcionar ao aluno o conhecimento cognitivo e pragmático da
fotografia; possibilitar ao individuo a afirmação do processo fotográfico como meio de expressão própria e
aprimorar a percepção visual através da pratica fotográfica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas remotas com auxílio de tecnologia digital e presencial, orientação coletiva e individual dos
exercícios, interpretação de textos, apresentação de seminários técnico / autoral

A avaliação se dará por meio de uma prova teórica escrita (30%), o portfólio com as fotos produzidas durante
semestre, considerando as limitações impostas pela pandemia (40%) e seminário técnico/autoral (30%). Serão
Serão considerados importantes os seguintes iténs: participação, comprometimento, rotina de produção,
interação com os colegas e resultado alcançado.

Bibliografia virtual
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
KOSSY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Editora Ática, 1989.
KUBRUSLY, Cláudia Araújo. O que é fotografia. 4ª Edição, São Paulo: Editora Brasiliense, 1998.
LANGFORD, Michael. Fotografia básica. 4ª Edição. Lisboa: Dinalivro,1996.
TRIGO, Tales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: Editora SENAC.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
18/05

2

25/05

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Continuação da História da Fotografia - Formação
da imagem na câmera escura

3

01/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Princípios da Luz – Matéria prima da fotografia qualidade e características, temperatura da cor, balanço do branco.

4

08/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Filme analógico e conceitos básicos da fotografia
digital: pixel, resolução, compactação, formatos digitais, conversão, cartões
de memória

5

15/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: A câmera fotográfica: componentes e
funcionamento - O corpo da máquina

▪

ATIVIDADES
Aula síncrona (13:30) 4h/a: Apresentação do plano de ensino e da turma;
Introdução à História da Fotografia

97

22/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Ajustes dos principais recursos: Exposição
(Velocidade do obturador/Abertura do diafragma), ISO (sensibilidade x ruído);
Profundidade de campo: Fotometria

7

29/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: CONTINUAÇÃO: Ajustes dos principais recursos:
Exposição (Velocidade do obturador/Abertura do diafragma), ISO
(sensibilidade x ruído); Profundidade de campo: Fotometria

8

06/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Fotografia com celular: orientações e especificações
- Filme: Home Made (Feito em Casa – disponível Netflix)

9

13/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Objetivas e Acessórios: Distância Focal e
Focalização / Filtros e Acessórios

10

20/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Elementos da linguagem fotográfica. Noções
básicas de Composição

11

27/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Apresentação da obra de fotógrafos clássicos Repertório

12

03/08

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Prova Teórica sobre todo o conteúdo

13

10/08

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Noções básicas de tratamento de imagem

14

17/08

15

24/08

16

30/09

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Reflexões sobre o porque fotografar; Texto: As
aventuras de um fotógrafo (Ítalo Calvino) e filme: A janela da Alma (Walter
Carvalho)
Aula síncrona (13:30) 4h/a: Seminários: Apresentação da obra de fotógrafos
clássicos - Repertório
Aula assíncrona (13:30) 4h/a: Conversa com um fotógrafo(a) - LIVE

17

07/09

Aula presencial (13:30) 4h/a: Experiência com Pinhole – Aula no Laboratório
de Fotografia

18

14/09

Aula presencial (13:30) 4h/a: Experiência com Fotograma - Laboratório de
Fotografia

EXAME

21/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código Y14ZB7Q5.
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7INFOT

INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA

Curso

Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

VIRGINIA MARIA YUNES

Contato: 9841 99849
vyunes@gmail.com

Fase: 1
Turma: 4B1
Obrigatória
Google Meet / Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

Nº Vagas: 12

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

60 h/a
QUA - 13:30 às 17:00

4 h/a

Atividades Presenciais
(h/a) (retorno
presencial)
8 h/a

Não há
Livre
Câmara fotográfica ou celular com câmara fotográfica,
computador

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
História da fotografia. Técnica fotográfica convencional (película) e digital. Estudos de técnicas
alternativas (pin-hole, fotogramas, cartemas, máscaras de ampliação, softs de manipulação de
imagens...) e de práticas fotográficas direcionadas ao estudo da luz e domínio técnico.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo programático: Porque fotografar? História da fotografia. Luz, matéria prima da fotografia.
Fotografar com celular em tempos de pandemia. Câmera fotográfica. Exposição e ISO. Obturador
(Velocidade). Diafragma (Abertura). Acessórios: Objetivas e Filtros. Fotografia Digital: sensor, cartões
e resolução. Noções de composição (Elementos da Linguagem Visual). Princípios do tratamento da
Imagem. Fotógrafos clássicos. Conversa com fotógrafos. Exercícios “em casa”.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 99IFM7U5.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Os objetivos da disciplina são: Dar a conhecer o equipamento fotográfico; manipular os materiais e
equipamentos do laboratório fotográfico; proporcionar ao aluno o conhecimento cognitivo e pragmático da
fotografia; possibilitar ao individuo a afirmação do processo fotográfico como meio de expressão própria e
aprimorar a percepção visual através da pratica fotográfica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas remotas com auxílio de tecnologia digital e presencial, orientação coletiva e individual dos
exercícios, interpretação de textos, apresentação de seminários técnico / autoral

A avaliação se dará por meio de uma prova teórica escrita (30%), o portfólio com as fotos produzidas durante
semestre, considerando as limitações impostas pela pandemia (40%) e seminário técnico/autoral (30%). Serão
Serão considerados importantes os seguintes iténs: participação, comprometimento, rotina de produção,
interação com os colegas e resultado alcançado.

Bibliografia virtual
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
KOSSY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Editora Ática, 1989.
KUBRUSLY, Cláudia Araújo. O que é fotografia. 4ª Edição, São Paulo: Editora Brasiliense, 1998.
LANGFORD, Michael. Fotografia básica. 4ª Edição. Lisboa: Dinalivro,1996.
TRIGO, Tales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: Editora SENAC.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
19/05

2

26/05

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Continuação da História da Fotografia - Formação
da imagem na câmera escura

3

02/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Princípios da Luz – Matéria prima da fotografia qualidade e características, temperatura da cor, balanço do branco.

4

09/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Filme analógico e conceitos básicos da fotografia
digital: pixel, resolução, compactação, formatos digitais, conversão, cartões
de memória

5

16/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: A câmera fotográfica: componentes e
funcionamento - O corpo da máquina

▪

ATIVIDADES
Aula síncrona (13:30) 4h/a: Apresentação do plano de ensino e da turma;
Introdução à História da Fotografia
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23/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Ajustes dos principais recursos: Exposição
(Velocidade do obturador/Abertura do diafragma), ISO (sensibilidade x ruído);
Profundidade de campo: Fotometria

7

30/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: CONTINUAÇÃO: Ajustes dos principais recursos:
Exposição (Velocidade do obturador/Abertura do diafragma), ISO
(sensibilidade x ruído); Profundidade de campo: Fotometria

8

07/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Fotografia com celular: orientações e especificações
- Filme: Home Made (Feito em Casa – disponível Netflix)

9

14/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Objetivas e Acessórios: Distância Focal e
Focalização / Filtros e Acessórios

10

21/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Elementos da linguagem fotográfica. Noções
básicas de Composição

11

28/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Apresentação da obra de fotógrafos clássicos Repertório

12

04/08

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Prova Teórica sobre todo o conteúdo

13

11/08

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Noções básicas de tratamento de imagem

14

18/08

15

25/08

16

01/09

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Reflexões sobre o porque fotografar; Texto: As
aventuras de um fotógrafo (Ítalo Calvino) e filme: A janela da Alma (Walter
Carvalho)
Aula síncrona (13:30) 4h/a: Seminários: Apresentação da obra de fotógrafos
clássicos - Repertório
Aula assíncrona (13:30) 4h/a: Conversa com um fotógrafo(a) - LIVE

17

08/09

Aula presencial (13:30) 4h/a: Experiência com Pinhole – Aula no Laboratório
de Fotografia

18

15/09

Aula presencial (13:30) 4h/a: Experiência com Fotograma - Laboratório de
Fotografia

EXAME

22/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:24, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 99IFM7U5.

6

101

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

7INFOT

INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA

Curso

Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

VIRGINIA MARIA YUNES

Contato: 9841 99849
vyunes@gmail.com

Fase: 1
Turma: 4BL2
Obrigatória
Google Meet / Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

Nº Vagas: 12

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

60 h/a
SEXTA - 13:30 às 17:00

4 h/a

Atividades Presenciais
(h/a) (retorno
presencial)
8 h/a

Não há
Livre
Câmara fotográfica ou celular com câmara fotográfica,
computador

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020Consuni)
Ementa:
História da fotografia. Técnica fotográfica convencional (película) e digital. Estudos de técnicas
alternativas (pin-hole, fotogramas, cartemas, máscaras de ampliação, softs de manipulação de
imagens...) e de práticas fotográficas direcionadas ao estudo da luz e domínio técnico.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo programático: Porque fotografar? História da fotografia. Luz, matéria prima da fotografia.
Fotografar com celular em tempos de pandemia. Câmera fotográfica. Exposição e ISO. Obturador
(Velocidade). Diafragma (Abertura). Acessórios: Objetivas e Filtros. Fotografia Digital: sensor, cartões
e resolução. Noções de composição (Elementos da Linguagem Visual). Princípios do tratamento da
Imagem. Fotógrafos clássicos. Conversa com fotógrafos. Exercícios “em casa”.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:25, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6BG18GJ0.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:25, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6BG18GJ0.

Os objetivos da disciplina são: Dar a conhecer o equipamento fotográfico; manipular os materiais e
equipamentos do laboratório fotográfico; proporcionar ao aluno o conhecimento cognitivo e pragmático da
fotografia; possibilitar ao individuo a afirmação do processo fotográfico como meio de expressão própria e
aprimorar a percepção visual através da pratica fotográfica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas remotas com auxílio de tecnologia digital e presencial, orientação coletiva e individual dos
exercícios, interpretação de textos, apresentação de seminários técnico / autoral

A avaliação se dará por meio de uma prova teórica escrita (30%), o portfólio com as fotos produzidas durante
semestre, considerando as limitações impostas pela pandemia (40%) e seminário técnico/autoral (30%). Serão
Serão considerados importantes os seguintes iténs: participação, comprometimento, rotina de produção,
interação com os colegas e resultado alcançado.

Bibliografia virtual
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
KOSSY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Editora Ática, 1989.
KUBRUSLY, Cláudia Araújo. O que é fotografia. 4ª Edição, São Paulo: Editora Brasiliense, 1998.
LANGFORD, Michael. Fotografia básica. 4ª Edição. Lisboa: Dinalivro,1996.
TRIGO, Tales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: Editora SENAC.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
21/05

2

28/05

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Continuação da História da Fotografia - Formação
da imagem na câmera escura

3

04/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Princípios da Luz – Matéria prima da fotografia qualidade e características, temperatura da cor, balanço do branco.

4

11/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Filme analógico e conceitos básicos da fotografia
digital: pixel, resolução, compactação, formatos digitais, conversão, cartões
de memória

5

18/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: A câmera fotográfica: componentes e
funcionamento - O corpo da máquina

▪

ATIVIDADES
Aula síncrona (13:30) 4h/a: Apresentação do plano de ensino e da turma;
Introdução à História da Fotografia
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25/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Ajustes dos principais recursos: Exposição
(Velocidade do obturador/Abertura do diafragma), ISO (sensibilidade x ruído);
Profundidade de campo: Fotometria

7

32/06

Aula síncrona (13:30) 4h/a: CONTINUAÇÃO: Ajustes dos principais recursos:
Exposição (Velocidade do obturador/Abertura do diafragma), ISO
(sensibilidade x ruído); Profundidade de campo: Fotometria

8

09/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Fotografia com celular: orientações e especificações
- Filme: Home Made (Feito em Casa – disponível Netflix)

9

16/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Objetivas e Acessórios: Distância Focal e
Focalização / Filtros e Acessórios

10

23/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Elementos da linguagem fotográfica. Noções
básicas de Composição

11

30/07

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Apresentação da obra de fotógrafos clássicos Repertório

12

06/08

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Prova Teórica sobre todo o conteúdo

13

13/08

Aula síncrona (13:30) 4h/a: - Noções básicas de tratamento de imagem

14

20/08

15

27/08

16

03/09

Aula síncrona (13:30) 4h/a: Reflexões sobre o porque fotografar; Texto: As
aventuras de um fotógrafo (Ítalo Calvino) e filme: A janela da Alma (Walter
Carvalho)
Aula síncrona (13:30) 4h/a: Seminários: Apresentação da obra de fotógrafos
clássicos - Repertório
Aula assíncrona (13:30) 4h/a: Conversa com um fotógrafo(a) - LIVE

17

10/09

Aula presencial (13:30) 4h/a: Experiência com Pinhole – Aula no Laboratório
de Fotografia

18

17/09

Aula presencial (13:30) 4h/a: Experiência com Fotograma - Laboratório de
Fotografia

EXAME

24/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por VIRGINIA MARIA YUNES em 10/05/2021 às 19:48:25, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código 6BG18GJ0.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7 INGRA-2B1)
Código disciplina

(INTERFACES GRÁFICAS)
Nome da disciplina

Curso

BACHARELADO EM ARTES VISUAIS

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Sandra Maria Correia Favero
Guilherme Hollerwegger
Fase
Turma
1.ª
7INGRA-2B1
GOOGLE MEET
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

36/54/72
36
18h30 às 20h

Contato 48 984251697
Contato 47 96147612
Nº Vagas
12
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

36

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares COMPUTADOR E/OU CELULAR COM INTERNET
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa
A poética do processo gráfico como instrumento do pensamento artístico no campo das práticas
contemporâneas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral:
Inserir o aluno em um programa de estudo comprometido com a contextualização histórica, o
cotidiano, a contemporaneidade, as questões que envolvem os procedimentos técnicos, estéticos,
críticos e artísticos do processo gráfico.
Objetivos Específicos:
- Orientar o aluno para a ampliação de seus conhecimentos a respeito dos processos gráficos, buscando
a integração com outros meios.
- Levar o aluno a conhecer as possibilidades das diversas linguagens da gravura dialogando com outros
meios expressivos.
- Articular os conhecimentos conceituais e práticos em um projeto individual com ênfase no
pensamento gráfico e poético.
Conteúdo:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO e VIRGINIA MARIA YUNES em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código VHC205J3.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
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ZANINI Walter. A atualidade de Fluxus.
https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/2920

Fluxus Portal
Demais textos serão compartilhados via ONEDRIVE.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
17/05

2

24/05

3

31/05

ATIVIDADES

18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação da disciplina, apresentação do Plano de Ensino e cronograma.
18h30-20h Atividade síncrona
Alunos apresentarão os trabalhos que foram realizados na disciplina de
Processo Gráfico.
Atividade assíncrona
18h30-20h Atividade síncrona
Leitura: Cartas – Livro Katherine Mansfield, Algumas cartas e trechos do
diário – Editora Noa Noa

4

07/06

Atividade assíncrona
Elaboração de Trocas de Cartas entre si falando sobre um trabalho
(escolha livre), esta carta deve ser descritiva contendo o processo de
criação e imagem do trabalho em si.
18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação Trocas de Cartas entre si

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO e VIRGINIA MARIA YUNES em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código VHC205J3.

Iª Unidade: Enfoque histórico artístico e sua passagem para os procedimentos contemporâneos.
IIª Unidade: Procedimentos que envolvem o preparo dos diferentes meios oferecidos – monotipia,
estêncil, xilogravura, gravura em metal, litografia e serigrafia: matriz; processos de gravação
procedimentos para a impressão.
Experiências a partir de proposições apresentadas pelo professor tomando como referência a
produção de artistas contemporâneos/textos/temáticas.
Projeto poético individual priorizando procedimentos gráficos.
O múltiplo e seus diferentes modos de ser objeto artístico.
IIIª Unidade: Visitas a exposições relacionadas às artes visuais.
Orientação de pesquisa:
Texto final abordando suas experiências durante o decorrer do semestre.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1ª Avaliação para verificação de desempenho em cada uma das atividades práticas propostas, somadas
ao trabalho final a ser desenvolvido.
2ª Produção de pesquisa e apresentação dos exercícios propostos.
Bibliografia virtual
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica.
https://philarchive.org/archive/DIATAT Acesso 06/05/2021.
CALDAS, Waltércio. L de Livro. https://www.revistaserrote.com.br/2013/03/l-de-livro/
PLAZA, Julio. O livro como forma de arte: o livro artístico.
http://sibila.com.br/arte-risco/o-livro-como-forma-de-arte/4533 acesso 21/02/2019
WEISS, Luise. Monotipia: algumas considerações.
https://docplayer.com.br/12970261-Monotipias-algumas-consideracoes.html Acesso 06/05/2021.
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14/06

6

21/06

Apresentação produções de cartões propositivos.
Introdução ao Zine e proposta de produção visual/virtual de um Zine com tema
Cidade (8 páginas A4 dobradas – Livreto A5 - 32 páginas)
Atividade assíncrona
Elaboração do zine
7

28/06

18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação do desenvolvimento do Zine pelos alunos
Proposta de produção de cartaz baseado na obra de outro artista ou sobre a
produção de um artista. Apresentação de referências.
Atividade assíncrona
Cartaz

8

05/07

18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação do Zine pelos alunos.
Proposta Desenvolvimento de objeto múltiplo (desenvolver obra-objeto
seriado)
Atividade assíncrona
Elaboração o objeto múltiplo

9

10

12/07

19/07

18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação do cartaz elaborado.
Proposta desenvolvimento Arte Postal
Atividade assíncrona
Elaboração Arte Postal
18h30-20h Atividade síncrona

Apresentação do objeto múltiplo e sua série.
Proposta Livro de artista/publicação de artista
Atividade assíncrona
11

26/07

Elaboração Livro de artista/publicação de artista
18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação Arte Postal elaborada pelos alunos.
Atividade assíncrona

12

02/08

18h30-20h Atividade síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO e VIRGINIA MARIA YUNES em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código VHC205J3.

5

Texto referência: O Auto-retrato Acéfalo. In: Identidades Virtuais: uma leitura
do retrato fotográfico. Annateresa Fabris – Belo Horizonte. Editora UFMG, pg.
153-170, 2004.
Apresentação de Artistas e proximidades sobre o conceito.
Atividade assíncrona
Leitura do texto: O Autorretrato Acéfalo
Exercício 3x4 – O Autorretrato Acéfalo
18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação: Exercício 3x4 – Autorretrato Acéfalo pelos alunos
Proposta de exercício, produção cartão de visita - 9x5cm com frases/ações para
que o espectador realize. Referência para o exercício “Cartões Fluxos” e livro
de artista “Grapefruit” de Yoko Ono.
Atividade assíncrona
Produção dos Cartões propositivos.
18h30-20h Atividade síncrona
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Atividade assíncrona
13

09/08

18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação de seminário – 3 artistas na
Atividade assíncrona

14

16/08

18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação de seminário – 3 artistas na
Atividade assíncrona

15

23/08

18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação de seminário – 3 artistas na
Atividade assíncrona

16

30/08

17

13/09

18

20/09

EXAME

18h30-20h Atividade síncrona
Avaliação final – entrega dos trabalhos – texto reflexivo sobre a
produção individual dos trabalhos propostos.
18h30-20h Atividade assíncrona
Conversa com convidado – Projeto Integrado
18h30-20h Atividade assíncrona
Conversa com convidado – Projeto Integrado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO e VIRGINIA MARIA YUNES em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código VHC205J3.

Apresentação de seminário – 3 artistas da
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7LINGR -4B1)
Código disciplina

(INTRODUÇÃO A LINGUAGEM GRÁFICA)
Nome da disciplina

Curso

BACHARELADO EM ARTES VISUAIS

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Sandra Maria Correia Favero
Guilherme Hollerwegger
Fase
Turma
1.ª
7LINGR-4B1
GOOGLE MEET
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

36h
18h30 às 20h

Contato 48 984251697
Contato 47 96147612
Nº Vagas
12
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

36h

Não há
Livre
COMPUTADOR E/OU CELULAR COM INTERNET

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Histórico das artes gráficas. Sintaxe gráfica em seus diferentes suportes: madeira, metal, pedra, tela
serigráfica. A imagem gráfica enquanto: original; cópia; simulacro. Estudos e possibilidades de
experimentações.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral: Inserir o aluno em um programa de estudo comprometido com a contextualização
histórica, o cotidiano, a contemporaneidade, as questões que envolvem os procedimentos técnicos,
estéticos, críticos e artísticos do processo gráfico.
Objetivos Específicos:
- Orientar o aluno para a ampliação de seus conhecimentos a respeito dos processos gráficos,
integrando-o a contextualização histórica.
- Levar o aluno a conhecer as possibilidades das diversas linguagens da gravura assim como processos
alternativos e procedimentos artísticos contemporâneos.
- Estimular o aluno a experimentar materiais, espaço, formas, e texturas direcionando-o para o
desenvolvimento de um trabalho que feito em etapas, direcionará a pesquisa.
- Articular os conhecimentos conceituais e práticos em um projeto individual com ênfase ao
pensamento gráfico.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código M0280QHJ.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE XXXXXX
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Demais textos serão compartilhados via ONEDRIVE.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
19/05

2

26/05

ATIVIDADES

18h30-20h Atividade síncrona
- Apresentação da disciplina.
- Apresentação dos alunos.
- Breve introdução aos processos gráficos.
- Apresentação das técnicas e matrizes.
18h30-20h Atividade síncrona
Aula expositiva: História da Xilogravura/História da Imprensa.
Atividade Assícrona

3

4

02/06

09/06

- Leitura de texto sobre Xilogravura e História da Imprensa
18h30-20h Atividade síncrona
Aula expositiva: História da Gravura em Metal
Atividade Assícrona
- Leitura de texto sobre História da Gravura em Metal
18h30-20h Atividade síncrona

Aula expositiva: História da Litografia
Atividade Assícrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código M0280QHJ.

Conteúdo:
Iª Unidade: Enfoque Histórico – introdução aos principais aspectos históricos relacionados ao
desenvolvimento da gravura, sua introdução no espaço artístico e sua passagem para os
procedimentos contemporâneos.
IIª Unidade: Procedimentos que envolvem o preparo dos diferentes meios oferecidos – monotipia,
stencil, xilogravura, gravura em metal, litografia e serigrafia: matriz; processos de gravação; preparo
da matriz para a impressão; preparo do papel; tintagem; procedimentos na prensa; a cópia como
resultado; a assinatura e a numeração.
Atividades Práticas: Experiências com materiais e suportes variados para possibilitar ao aluno a
compreensão dos princípios conceituais da gravura: relevo, marca, espelhamento da imagem, etc. A
reprodutibilidade da imagem gravada.
IIIª Unidade: Visitas a exposições relacionadas à área.
Orientação de pesquisa:
a) Para elaboração de um texto relacionado ao que está sendo estudado durante a disciplina,
individual/coletivo, incluindo reflexão teórica, a ser apresentado na forma de seminário.
b) Para um texto final abordando suas experiências durante o decorrer do semestre.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1ª Avaliação para verificação de desempenho em cada uma das 3 (três) atividades práticas propostas
somadas a resenha crítica de texto 50%.
2ª Produção de pesquisa e apresentação no formato de seminário 25%.
3ª Avaliação final, apresentação de todos os trabalhos práticos e mais um texto reflexivo sobre as
atividades desenvolvidas no semestre 25%.
Bibliografia virtual
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica.
https://philarchive.org/archive/DIATAT Acesso 06/05/2021.
WEISS, Luise. Monotipia: algumas considerações.
https://docplayer.com.br/12970261-Monotipias-algumas-consideracoes.html Acesso 06/05/2021.
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16/06

Aula expositiva: História da Serigrafia

6

23/06

Atividade Assícrona
- Leitura de texto sobre História da Serigrafia
18h30-20h Atividade síncrona

Aula expositiva: O hibridismo na gravura contemporânea
Atividade Assícrona
Leitura para a próxima semana: Os desdobramentos da gravura
contemporânea.
7

30/06

18h30-20h Atividade síncrona
-Introdução a experimentações práticas.
Atividade Assícrona

- Proposição de atividade 1= 3 exercícios de impressões da própria digital
formando uma imagem.
8

07/07

- Leitura para a próxima semana: Monotipia – de Luise Weiss.
https://docplayer.com.br/12970261-Monotipias-algumas-consideracoes.html
18h30-20h Atividade síncrona
- Apresentação dos 3exercícios elaborados em casa de impressões da própria
digital formando uma imagem.

- Introdução a Monotipia.

9

14/07

Atividade Assícrona
- Proposições de atividade 2 - monotipia = 3 exercícios - o objeto preferido
(adição, subtração e linear). Texto para leitura: Monotipia – de Luise Weiss.
18h30-20h Atividade Assícrona
- Apresentação das monotipias elaboradas em casa = 3 exercícios - o
objeto preferido (adição, subtração e linear).

- Aula expositiva: Introdução à técnica de Stencil.
Atividade Assícrona

10

11

21/07

28/07

- Proposição de atividade 3 - produção de estêncil = 3 exercícios com
palavra e imagem - Tema: Como você se sente?
18h30-20h Atividade síncrona
- Apresentação produção 3 exercícios com estêncil produzidos em casa
= palavra e imagem - Tema: Como você se sente?
- AVALIAÇÃO das 3 atividades propostas x 3 exercícios de cada
atividade
- Aula expositiva: Apresentação do texto A obra de arte na época de sua
reprodutibilidade técnica.
https://philarchive.org/archive/DIATAT
-Divisão da turma em grupos para preparação de seminário.
18h30-20h Atividade síncrona
Apresentação de seminário
1- 3 artistas da xilogravura
2- 3 artistas na gravura em metal
3- 3 artistas na litografia
4- 3 artistas na serigrafia
Atividade Assícrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código M0280QHJ.

5

- Leitura de texto sobre História da Litografia
18h30-20h Atividade síncrona
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12
13
14
15
16
17
18
EXAME

Em
aberto
Em
aberto
Em
aberto
Em
aberto
01/09
08/09
15/09

Atividade presencial
Atividade presencial
Atividade presencial
Atividade presencial
1 8h30-20h Avaliação final – entrega dos trabalhos
17h-18h30 Conversa com convidado – Projeto Integrado
17h-18h30 Conversa com convidado – Projeto Integrado

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRA MARIA CORREIA FAVERO em 11/05/2021 às 10:48:35, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código M0280QHJ.

-Resenha crítica sobre o texto discutido. Deverá ser entregue para somar na
avaliação dos exercícios apresentados.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7MIDIA
Curso

Nome da disciplina
ARTES MIDIÁTICAS
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Franciele Favero

Monitor (a)

Wladymir Franklyn Lima de
Almeida
Fase
Turma
7a
7MIDIA-1B
Obrigatória
Jitsi Meet (aulas síncronas), Moodle (repositório – atividades
assíncronas), e-mail (atividades assíncronas e contato).
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas (h/a) Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
22
50
Sexta-feira: 14:30 – 16:00h.

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato
faverofranciele@gmail.com
Contato
wladymirlima@hotmail.com
Nº Vagas
12

Não há
Livre
Caderno e caneta, computador ou celular ou tablet, câmera de
vídeo digital ou celular, gravador de áudio e/ou celular,
softwares de edição de áudio e vídeo (Audacity e DaVinci
Resolve – softwares gratuitos – ou aplicativos para celular de
edição de áudio e vídeo).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Tecnologia digital no processo artístico. Proposições da intermídia e o processo participativo da
audiência. Mídias digitais e não digitais e processo de intersemiose entre as modalidades artísticas. A
noção de arte total (Gesamtkunstwerk), ambientes imersivos em rede digital ou fora da rede,
instalações interativas, hipertextos, jogos e estética de banco de dados.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Conteúdo programático: Oficina teórico-prática de investigação das proposições artísticas que
tangenciam, ou mergulham nas questões de artes midiáticas. Bloco 1: Conceitos e práticas em arte e
mídia: o conceito de novas mídias na arte e seus antecedentes históricos e noção de intermídia,
interface e virtual. Artistas pioneiros da arte e mídia no contexto brasileiro e a emergência de uma
estética digital. Bloco 2 : A imagem em movimento em práticas intermídia - o vídeo, a televisão, o
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Objetivos: Analisar as relações entre arte e mídia, discutindo os antecedentes, as terminologias e
questões norteadoras e proposições artísticas contemporâneas e relevantes para a história da arte
que permeiam esses entrelaçamentos, possibilitando uma produção poética individual e um projeto
coletivo. Promover a investigação das proposições artísticas que tangenciam, ou mergulham nas
questões de arte e mídias, abrangendo artistas pioneiros do contexto nacional e internacional,
propostas em rede, ambientes imersivos; proposições que acionam e articulam imagem, som e
imagem em movimento; produções em torno do conceito de gambiarra e do precário e em
ambientes colaborativos. Instigar o desenvolvimento de processos poéticos a partir de uma reflexão
sobre conceitos-chave para o campo das artes midiáticas, como o virtual, a tecnologia e a interface,
levando em consideração os impactos do contexto de pandemia causada pelo COVID-19 na relação
com o virtual e com a tecnologia.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1- Avaliação de processo do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega
de texto de uma página sobre o processo + 2 referências artísticas comentadas) – (30%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas.

2- Entrega de dois exercícios realizados ao longo do semestre via tarefa do Moodle + participação em
projeto coletivo da disciplina (20%)
Critérios de avaliação: Inventividade na produção dos exercícios e contribuições para discussões e execução de
práticas coletivas.

3- Avaliação final do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega de
trabalho finalizado/esboço/protótipo no formato de dossiê de projeto) (50%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas.

Bibliografia virtual
(textos disponibilizados no drive/Moodle)
ARANTES, Priscila. @rte e mídia: perspectivas da estética digital. SENAC: São Paulo, 2005.
ARIZA, Javier. Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. 2a ed. Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Tradução de Gabriel Valladão
Silva. Porto Alegre: L&PM, 2015.
CANONGIA, Ligia. Quase cinema: cinema de artista no Brasil, 1970/80. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1981.
COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
2003, p. 199.
FERREIRA, Glória, COTRIM, Cecilia (orgs.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
FONSECA, Felipe Schmidt. Redelabs: laboratórios experimentais em rede. Dissertação (mestrado) –
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. Campinas, SP, 2014.
IGES, José. Arte sonoro: un arte de intersecciones. Disponível em: http://mase.es/arte-sonoro-unarte-deintersecciones.
JENSEN, Erik Granly; LABELLE, Brandon (orgs.). Radio Territories. Los Angeles: Errant Bodies Press, 2007.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.
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cinema, o jogo e a animação digital em suas relações com múltiplos contextos. Os usos do som nas
práticas intermídia - proposições que articulam palavra, som e imagem, instalações sonoras
interativas, proposições para o rádio e outras poéticas da transmissão. A gambiarra, o precário e o
acaso. A cultura hacker e do faça-você-mesmo e os desenvolvimentos colaborativos. A arte da web,
arte digital interativa, práticas imersivas, em rede e outras práticas de interação. Produção brasileira
e internacional contemporânea, com participação de artistas via videoconferência e/ou material
gravado para a disciplina. Bloco 3: Pesquisa poética dentro do campo arte e mídia articulada com
reflexões teóricas. Textos a partir do processo artístico: processos de escrita e pesquisa em arte.
Proposta poética coletiva.

114

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
ATIVIDADES
21/05/21 Apresentação e discussão do plano de ensino, cronograma e propostas
para disciplina. Orientações gerais para o semestre. Introdução à disciplina.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 13:30h via Jitsi Meet.

2

28/05/21 Conceitos e práticas em arte e mídia: o conceito de novas mídias na arte e
seus antecedentes históricos.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

3

04/06/21 Conceitos e práticas em intermídia: a tecnologia, o virtual e o ciberespaço.
Práticas artísticas intervencionistas na intersecção com as mídias.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

4

11/06/21 Usos da palavra nas práticas intermídia: articulações entre a palavra, o som
e a imagem.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

5

18/06/21 Usos do som nas práticas intermídia.

6

25/06/21 A imagem em movimento em práticas intermídia.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

7
8
9

01/07/21 Participação de artista convidado.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Horário e plataforma a confirmar.
02/07/21 Conceitos e práticas em arte e mídia: a gambiarra, o precário e o acaso.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.
08/07/21 Oficina de programação para artistas – parte 01.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Horário e plataforma a confirmar.

10

09/07/21 Interatividade, telepresença e vigilância.

11

16/07/21 Orientação de trabalho individual da disciplina.

12

23/07/21 Avaliação de processo do projeto individual da disciplina.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.
Horários individuais de atendimento síncrono (13:30h às 17:00h), via Jitsi Meet.
Aula 100% síncrona – 13:30 às 17:00h – via Jitsi Meet.
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______. O que é o virtual?. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996.
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008.
______(org.). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro = three decades of brazilian video. Ed. bilíngue
e atual. São Paulo: Itaú Cultural: Iluminuras, 2007.
MACIEL, Kátia e PARENTE, André (coord.). Redes sensoriais: arte, ciência e tecnologia. Rio de Janeiro: Ed.
Contra Capa Livraria, 2003.
MALLOY, Judy (org.). Women, art and technology. Cambridge: MIT Press, 2003.
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Ed. Senac, 2008.
OBICI, Giuliano Lamberti. Gambiarra e Experimentalismo Sonoro. Tese (Doutorado) - Programa de PósGraduação em Música - Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo, 2014.
ROSAS, Ricardo. Gambiarra – alguns pontos para se pensar uma tecnologia recombinante. In: Caderno
Videobrasil. Vol.2, n.2. 2006, p.36-52.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. Tradução de Cássia Maria Nasser. 2a edição. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
STOLF, Maria Raquel da Silva. Entre a palavra pênsil e a escuta porosa [investigações sob proposições
sonoras]. Tese (Doutorado em Artes Visuais). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2011.
VICUÑA, Cecília. Palavrarmais. Tradução de Ricardo Corona. Editora Medusa, 2017.
______. Saborami. Bilingual Edition. Beau Geste Press: England, 1973.
ZAREMBA, Lilian (org.). Entreouvidos: sobre rádio e arte. Rio de Janeiro: Soamerc-Oi Futuro, 2009. p. 133.

115

30/07/21 A escrita em processos poéticos, em pesquisa e na apresentação de
projetos.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.

14

06/08/21 Oficina de programação para artistas – parte 02.

15

13/08/21 Orientação/construção do trabalho coletivo da disciplina

16

20/08/21 Orientação de projetos individuais da disciplina.

17

27/08/21 Avaliação final do projeto individual da disciplina.

18

30/08/21 Finalização e avaliação da proposta coletiva.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Horário e plataforma a confirmar.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 14:30h via Jitsi Meet.
Horários individuais de atendimento síncrono (13:30h às 17:00h), via Jitsi Meet.
Aula 100% síncrona – 13:30 às 17:00h – via Jitsi Meet.
Aula 100% síncrona – 13:30 às 17:00h – via Jitsi Meet.

EXAME

31/08/21 Período de exames finais da disciplina.
a
06/09/21
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7MIDIA
Curso

Nome da disciplina
ARTES MIDIÁTICAS
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Franciele Favero

Monitor (a)

Wladymir Franklyn Lima de
Almeida
Fase
Turma
7a
7MIDIA-2B
Obrigatória
Jitsi Meet (aulas síncronas), Moodle (repositório – atividades
assíncronas), e-mail (atividades assíncronas e contato).
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas (h/a) Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
22
50
Segunda-feira: 19:10 – 20:40h.

Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Contato
faverofranciele@gmail.com
Contato
wladymirlima@hotmail.com
Nº Vagas
12

Não há
Livre
Caderno e caneta, computador ou celular ou tablet, câmera de
vídeo digital ou celular, gravador de áudio e/ou celular,
softwares de edição de áudio e vídeo (Audacity e DaVinci
Resolve – softwares gratuitos – ou aplicativos para celular de
edição de áudio e vídeo).

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Tecnologia digital no processo artístico. Proposições da intermídia e o processo participativo da
audiência. Mídias digitais e não digitais e processo de intersemiose entre as modalidades artísticas. A
noção de arte total (Gesamtkunstwerk), ambientes imersivos em rede digital ou fora da rede,
instalações interativas, hipertextos, jogos e estética de banco de dados.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Conteúdo programático: Oficina teórico-prática de investigação das proposições artísticas que
tangenciam, ou mergulham nas questões de artes midiáticas. Bloco 1: Conceitos e práticas em arte e
mídia: o conceito de novas mídias na arte e seus antecedentes históricos e noção de intermídia,
interface e virtual. Artistas pioneiros da arte e mídia no contexto brasileiro e a emergência de uma
estética digital. Bloco 2 : A imagem em movimento em práticas intermídia - o vídeo, a televisão, o
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Objetivos: Analisar as relações entre arte e mídia, discutindo os antecedentes, as terminologias e
questões norteadoras e proposições artísticas contemporâneas e relevantes para a história da arte
que permeiam esses entrelaçamentos, possibilitando uma produção poética individual e um projeto
coletivo. Promover a investigação das proposições artísticas que tangenciam, ou mergulham nas
questões de arte e mídias, abrangendo artistas pioneiros do contexto nacional e internacional,
propostas em rede, ambientes imersivos; proposições que acionam e articulam imagem, som e
imagem em movimento; produções em torno do conceito de gambiarra e do precário e em
ambientes colaborativos. Instigar o desenvolvimento de processos poéticos a partir de uma reflexão
sobre conceitos-chave para o campo das artes midiáticas, como o virtual, a tecnologia e a interface,
levando em consideração os impactos do contexto de pandemia causada pelo COVID-19 na relação
com o virtual e com a tecnologia.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1- Avaliação de processo do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega
de texto de uma página sobre o processo + 2 referências artísticas comentadas) – (30%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas.

2- Entrega de dois exercícios realizados ao longo do semestre via tarefa do Moodle + participação em
projeto coletivo da disciplina (20%)
Critérios de avaliação: Inventividade na produção dos exercícios e contribuições para discussões e execução de
práticas coletivas.

3- Avaliação final do projeto individual da disciplina (apresentação em aula síncrona + entrega de
trabalho finalizado/esboço/protótipo no formato de dossiê de projeto) (50%).
Critérios de avaliação: Singularidade da proposta, adensamento de processo artístico, coerência na articulação
entre produção artística e reflexões teóricas.

Bibliografia virtual
(textos disponibilizados no drive/Moodle)
ARANTES, Priscila. @rte e mídia: perspectivas da estética digital. SENAC: São Paulo, 2005.
ARIZA, Javier. Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. 2a ed. Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Tradução de Gabriel Valladão
Silva. Porto Alegre: L&PM, 2015.
CANONGIA, Ligia. Quase cinema: cinema de artista no Brasil, 1970/80. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1981.
COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
2003, p. 199.
FERREIRA, Glória, COTRIM, Cecilia (orgs.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
FONSECA, Felipe Schmidt. Redelabs: laboratórios experimentais em rede. Dissertação (mestrado) –
Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. Campinas, SP, 2014.
IGES, José. Arte sonoro: un arte de intersecciones. Disponível em: http://mase.es/arte-sonoro-unarte-deintersecciones.
JENSEN, Erik Granly; LABELLE, Brandon (orgs.). Radio Territories. Los Angeles: Errant Bodies Press, 2007.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.
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cinema, o jogo e a animação digital em suas relações com múltiplos contextos. Os usos do som nas
práticas intermídia - proposições que articulam palavra, som e imagem, instalações sonoras
interativas, proposições para o rádio e outras poéticas da transmissão. A gambiarra, o precário e o
acaso. A cultura hacker e do faça-você-mesmo e os desenvolvimentos colaborativos. A arte da web,
arte digital interativa, práticas imersivas, em rede e outras práticas de interação. Produção brasileira
e internacional contemporânea, com participação de artistas via videoconferência e/ou material
gravado para a disciplina. Bloco 3: Pesquisa poética dentro do campo arte e mídia articulada com
reflexões teóricas. Textos a partir do processo artístico: processos de escrita e pesquisa em arte.
Proposta poética coletiva.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
ATIVIDADES
17/05/21 Apresentação e discussão do plano de ensino, cronograma e propostas
para disciplina. Orientações gerais para o semestre. Introdução à disciplina.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 18:10h via Jitsi Meet.

2

24/05/21 Conceitos e práticas em arte e mídia: o conceito de novas mídias na arte e
seus antecedentes históricos.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

3

31/05/21 Conceitos e práticas em intermídia: a tecnologia, o virtual e o ciberespaço.
Práticas artísticas intervencionistas na intersecção com as mídias.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

4

07/06/21 Usos da palavra nas práticas intermídia: articulações entre a palavra, o som
e a imagem.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

5

14/06/21 Usos do som nas práticas intermídia.

6

21/06/21 A imagem em movimento em práticas intermídia.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

7

28/06/21 Conceitos e práticas em arte e mídia: a gambiarra, o precário e o acaso.

8

01/07/21 Participação de artista convidado.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Horário e plataforma a confirmar.

9

05/07/21 Interatividade, telepresença e vigilância.

10

08/07/21 Oficina de programação para artistas – parte 01.

Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Horário e plataforma a confirmar.

11

12/07/21 Orientação de trabalho individual da disciplina.

12

19/07/21 Avaliação de processo do projeto individual da disciplina.

Horários individuais de atendimento síncrono (18:10h às 21:40h), via Jitsi Meet.
Aula 100% síncrona – 18:10 às 21:40h – via Jitsi Meet.

13

26/07/21 A escrita em processos poéticos, em pesquisa e na apresentação de
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______. O que é o virtual?. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996.
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 2.ed. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2008.
______(org.). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro = three decades of brazilian video. Ed. bilíngue
e atual. São Paulo: Itaú Cultural: Iluminuras, 2007.
MACIEL, Kátia e PARENTE, André (coord.). Redes sensoriais: arte, ciência e tecnologia. Rio de Janeiro: Ed.
Contra Capa Livraria, 2003.
MALLOY, Judy (org.). Women, art and technology. Cambridge: MIT Press, 2003.
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Ed. Senac, 2008.
OBICI, Giuliano Lamberti. Gambiarra e Experimentalismo Sonoro. Tese (Doutorado) - Programa de PósGraduação em Música - Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo, 2014.
ROSAS, Ricardo. Gambiarra – alguns pontos para se pensar uma tecnologia recombinante. In: Caderno
Videobrasil. Vol.2, n.2. 2006, p.36-52.
RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. Tradução de Cássia Maria Nasser. 2a edição. São
Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
STOLF, Maria Raquel da Silva. Entre a palavra pênsil e a escuta porosa [investigações sob proposições
sonoras]. Tese (Doutorado em Artes Visuais). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2011.
VICUÑA, Cecília. Palavrarmais. Tradução de Ricardo Corona. Editora Medusa, 2017.
______. Saborami. Bilingual Edition. Beau Geste Press: England, 1973.
ZAREMBA, Lilian (org.). Entreouvidos: sobre rádio e arte. Rio de Janeiro: Soamerc-Oi Futuro, 2009. p. 133.
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Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

14

02/08/21 Oficina de programação para artistas – parte 02.

15

09/08/21 Orientação/construção do trabalho coletivo da disciplina

Conteúdo assíncrono no Moodle. Horário e plataforma a confirmar.
Conteúdo assíncrono no Moodle. Aula síncrona às 19:10h via Jitsi Meet.

16

16/08/21 Orientação de projetos individuais da disciplina.

17

23/08/21 Avaliação final do projeto individual da disciplina.

Horários individuais de atendimento síncrono (18:10h às 21:40h), via Jitsi Meet.
Aula 100% síncrona – 18:10 às 21:40h – via Jitsi Meet.

18

30/08/21 Finalização e avaliação da proposta coletiva.
Aula 100% síncrona – 18:10 às 21:40h – via Jitsi Meet.

EXAME

31/08/21 Período de exames finais da disciplina.
a
06/09/21

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FRANCIELE FAVERO em 10/05/2021 às 19:34:44, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código MSGM6578.

projetos.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7PFOTO)
Código disciplina

(Processo Fotográfico)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)
Monitor (a)
Tipo

Esdras Pio Antunes da Luz

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Fase 4° em
diante
eletiva
Teams/ Jitsi
Atividades
Síncronas (h/a)

Contato DAV
Contato
Nº Vagas
10 alunos

Turma

Atividades
Assíncronas (h/a)

36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

36
Quarta-feira à noite

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

54

Domínio de câmera fotográfica
Não há
Computador, câmeras (também de celulares) e vários tipos de
programas de manipulação de imagens.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Prática fotográfica idealizada (campo poético e/ou funcional). Estudo e prática da fotografia como
método de pesquisa e expressão individual, com todas as fases de construção da ideia, seu
desenvolvimento e mostra expositiva.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Permitir ao indivíduo estudar práticas de elaboração de ideias fotográficas e desenvolver um ou mais
trabalhos de forma metodológica, prática e expositiva. A construção de práticas fotográficas, como
meio ou fim específico, que desenvolvam o estudo temático aprofundado e sua interdisciplinaridade,
com a consequente organização metodológica e técnica necessária para sua exequibilidade.
O desenvolvimento das edições de estudo e edição final, com perspectiva expositiva dos resultados.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação será feita através da mostra virtual e da argumentação desenvolvida para cada trabalho.
Rotina e evolução dos trabalhos será utilizada para análise de processo.
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ESDRAS PIO ANTUNES DA LUZ em 11/05/2021 às 10:39:14, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código A91D5N3C.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina e reconhecimento do grupo de alunos.

2

Discussões direcionadas para a formulação das ideias dos trabalhos e mostra das
trajetórias individuais.

3

Discussões direcionadas para a formulação das ideias dos trabalhos e mostra das
trajetórias individuais.

4

Definição dos trabalhos e mostra das práticas exploratórias a serem
desenvolvidas.

5
6

Início das fases de desenvolvimentos dos trabalhos e mostra das edições de
estudo.
Mostra do desenvolvimento dos trabalhos e edições de estudo.

7

Mostra do desenvolvimento dos trabalhos e edições de estudo.

8

Mostra do desenvolvimento dos trabalhos e edições de estudo.

9

Avaliação dos trabalhos e mostra parcial ou final de resultados.

10
11

Mostra parcial virtual do primeiro trabalho.
Continuidade na mostra do desenvolvimento dos trabalhos e edições de estudo
ou novo início de trabalho para quem fechou o primeiro.

12

Mostra do desenvolvimento dos trabalhos e edições de estudo.

13

Mostra do desenvolvimento dos trabalhos e edições de estudo.

14

Mostra do desenvolvimento dos trabalhos e edições de estudo.

15

Início da edição final dos trabalhos, com apontamento para um fechamento
parcial ou total.

16

Edições finais dos trabalhos com apontamentos para acabamento digital e
organização das condições de exposição final dos trabalhos (parcial ou total).
Montagem do espaço de exposição e definição dos detalhes para abertura da
atividade.
Essa aula e a próxima serão somente desenvolvidas de forma presencial em
momento a ser definido, após a pandemia ser controlada e ser um momento
seguro para essas aulas.
Abertura da exposição e avaliação final acompanhada de outros profissionais que
possam comentar sobre os trabalhos.
Aula presencial.

17

18
EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ESDRAS PIO ANTUNES DA LUZ em 11/05/2021 às 10:39:14, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código A91D5N3C.

https://www.academia.edu/33294392/BARTHES_Roland_A_Camera_clara_nota_sobre_a_fotografia
http://boriskossoy.com/wp-content/uploads/2014/11/paradigma_pt.pdf
https://www.academia.edu/6312242/Realidades_e_Fic%C3%A7%C3%B5es_na_Trama_Fotogr%C3%A
1fica_Boris_Kossoy
https://www.academia.edu/38609369/Filosofia_da_Caixa_Preta_Vil%C3%A9m_Flusser
https://ims.com.br/exposicao/amazonia-de-claudia-andujar-e-george-love-ims-paulista/
https://www.livrosdefotografia.org/
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Nome da disciplina
7 HISA-1
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE 1
Curso
ARTES VISUAIS- BACHARELADO, LICENCIATURA
Professor (a)

ROSANGELA MIRANDA CHEREM

Monitor (a)
NÃO HÁ
Tipo

Contato
48- 999605292
Contato

Fase 1ª.

Nº Vagas
40-50????

Obrigatória/Eletiva

OBRIGATÓRIA

Plataforma (s) que utiliza

Aulas ministradas através da plataforma zoom, gravadas no
Youtube em circuito fechado e com endereço disponibilizado pela
plataforma moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)
(h/a)
60 HS
(no retorno presencial)
(15 semanas)
12 HORAS AULAS
MINISTRADAS
(3 semanas)
NÃO PREVISTAS P O
EM DIA E
COMBINADAS COM SEMESTRE 2021-1
HORÁRIO
A TURMA NO
REGULAR
DECORRER DO
SEMESTRE PARA
LIVES, AULAS
E/ OU EVENTOS
COMO ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
AO CONTEÚDO
MINISTRADO

Carga horaria total (h/a)
72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Turma
LICENCIATURA e
BACHARELADO

2as. Feiras das 18,10 até 21, 40
Não há
Livre
NENHUM PQ A CONDUÇÃO DAS AULAS OCORRE ONLINE E É
DE RESPONSABILIDADE DA DOCENTE

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
EMENTA:
Arte e civilização: Da Pré-história ao fim do Império Romano. Relações Oriente/ Ocidente. Articulações com
questões e textos do período com a contemporaneidade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVOS:
*Compreender o recorte que vai da pré-história à queda do Império Romano como um campo de experiências,
onde emergem a criação e a expressão de sentidos singulares, compartilhados a partir de certas dinâmicas sociais
e políticas, culturais e históricas.
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*Considerar a obra de arte como um constructo relacional, o qual é, concomitantemente, clausura e escapatória
do tempo.
*Relacionar passado e contemporaneidade a partir dos seguintes temas: a relação do homem primitivo com o
meio ambiente, as sociedades desaparecidas, os vestígios de uma cultura e suas reverberações, decadência e fim
do mundo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1-QUANDO O HUMANO ERA PARTE DE UMA UNIDADE CÓSMICA.
(semanas de aula 1, 2, 3)
Notas para uma cosmogonia primitiva: o touro, o humano e a Vênus.
Introdução à história das coisas: poesia e biografia da aurora humana
A invenção dos primitivos pelas vanguardas & outras questões epistemológicas
2- ORIENTE, QUANDO TUDO QUE SABEMOS PERTENCE AO QUE JÁ DESAPARECEU.
(semanas de aula 4, 5, 6, 7)
Entre mitos e mistérios, guerras e pestes: a invenção da eternidade .
Amor e morte: a estética do sagrado e a invenção da beleza
A crise da beleza moderna e as perspectivas orientalistas (os simbolistas e depois)
3- GRÉCIA, ARTE E FILOSOFIA: QUANDO O QUE RESTA SÃO APENAS VESTÍGIOS.
(semanas de aula 8, 9, 10, 11)
Sobrevivência e destino num mundo governado por deuses.
A invenção da pólis, política, arte e imortalidade.
Da esfera pública e o bem comum; o jardim privado e a felicidade
Winckelman e Nietzsche: uma herança vista pelo retrovisor
4- ROMA, CIVILIZAÇÃO E DECADÊNCIA: A PARTE QUE NOS TOCA.
(semanas de aula 12, 13, 14, 15)
A esfera mundana: carne e pedra
O declínio do mundo pagão e a supremacia da esfera espiritual.
Cristãos e islâmicos: fé combativa às glórias celestiais.
Procedimentos e critérios de Avaliação
METODOLOGIA/ ATIVIDADES:
-aulas expositivo-dialogadas com recursos de material audiovisual.
-estudo de textos (leitura individual e domiciliar dos textos disponibilizados na pasta da disciplina).
-pesquisa de acervo imagético: passado- contemporâneo, sendo a mesma avaliada através de TRAB 1 para
as unidades I E II e TRAB 2 para as unidades III e IV.
Obs: os critérios desta correção serão acertados previamente com os alunos em classe.
Bibliografia virtual
GOMBRICH, E.H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
JANSON, H. W. & JANSON, A. F. Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
TAVARES, Antonio Augusto. Estudos da alta antiguidade. Lisboa: Editorial Presença.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
Aula síncrona (horário) hora/aula- ATIVIDADES
1
17-5
QUANDO O HUMANO ERA PARTE DE UMA UNIDADE CÓSMICA.
2
24-5
QUANDO O HUMANO ERA PARTE DE UMA UNIDADE CÓSMICA.
3
31-5
QUANDO O HUMANO ERA PARTE DE UMA UNIDADE CÓSMICA.
4
7-6
ORIENTE, QUANDO TUDO QUE SABEMOS PERTENCE AO QUE JÁ
DESAPARECEU.
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5

14-6

6

21-6

7

28-6

8

5-7

9

12-7

10

19-7

11

26-7

12
13
14
15
16

2-8
9-8
16-8
23-8

17
18
EXAME

ORIENTE, QUANDO TUDO QUE SABEMOS PERTENCE AO QUE JÁ
DESAPARECEU.
ORIENTE, QUANDO TUDO QUE SABEMOS PERTENCE AO QUE JÁ
DESAPARECEU.
ORIENTE, QUANDO TUDO QUE SABEMOS PERTENCE AO QUE JÁ
DESAPARECEU.
GRÉCIA, ARTE E FILOSOFIA: QUANDO O QUE RESTA SÃO APENAS
VESTÍGIOS
GRÉCIA, ARTE E FILOSOFIA: QUANDO O QUE RESTA SÃO APENAS
VESTÍGIOS
GRÉCIA, ARTE E FILOSOFIA: QUANDO O QUE RESTA SÃO APENAS
VESTÍGIOS
GRÉCIA, ARTE E FILOSOFIA: QUANDO O QUE RESTA SÃO APENAS
VESTÍGIOS
ROMA, CIVILIZAÇÃO E DECADÊNCIA: A PARTE QUE NOS TOCA
ROMA, CIVILIZAÇÃO E DECADÊNCIA: A PARTE QUE NOS TOCA
ROMA, CIVILIZAÇÃO E DECADÊNCIA: A PARTE QUE NOS TOCA
ROMA, CIVILIZAÇÃO E DECADÊNCIA: A PARTE QUE NOS TOCA
LIVES, AULAS E/ OU EVENTOS COMO ATIVIDADES COMPLEMENTARES
AO CONTEÚDO MINISTRADO- A COMBINAR COM OS ALUNOS
LIVES, AULAS E/ OU EVENTOS COMO ATIVIDADES COMPLEMENTARES
AO CONTEÚDO MINISTRADO- A COMBINAR COM OS ALUNOS
LIVES, AULAS E/ OU EVENTOS COMO ATIVIDADES COMPLEMENTARES
AO CONTEÚDO MINISTRADO- A COMBINAR COM OS ALUNOS
TRAB 3 em 06-09
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(7AEDUC)

(Ação Educativa em Espaços Culturais)
Nome da disciplina

Código disciplina

Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
36/54/72

Licenciatura em Artes Visuais
Elaine Schmidlin
Contato: s.elaine@gmail.com
Ana Carolina Nogueira (bolsa Contato
PROMOP)
anacarolinacultural@gmail.com
Fase – 5º
Turma Nº Vagas - 24
LAV08-5
Obrigatória
Plataforma Zoom (aulas síncronas) e Plataforma
Moodle/UDESC (aulas assíncronas)
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
70%
30%
Quinta feira – 13:30 17:00

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador, internet, plataformas
necessários

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Ação educativa: características. Mediação e conceitos. Material educativo. Propostas de ação educativa: teorias
e práticas. Orientação individualizada. Estágio de Observação. Do planejamento à prática. Estágio de atuação.
(Componente curricular)

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral: Propor estudos sobre referências em mediação cultural, curadoria educativa, práticas
colaborativas, bem como, pesquisar ações educativas em espaços culturais de modo remoto e realizar
experiências propositivas.
Objetivos específicos
Estudar conceitos de mediação cultural, curadoria educativa e práticas colaborativas e sociais;  Conhecer
espaços culturais e educativos de modo remoto;  Propor ações educativas em espaço colaborativo e cultural de
modo remoto.
Proposição Virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELAINE SCHMIDLIN em 11/05/2021 às 14:11:01, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código YS60C00H.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
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TÓPICO 2 – Entrevistas Virtuais
Apresentação de entrevistas com mediadores de alguns Espaços Culturais. (Carolina Ramos; Juliana Crispe;
Mônica Hoff; Andressa Argenta; Kamilla Nunes (sugestões) – Em vídeo ou outro meio
TÓPICO 3 - Práticas colaborativas e socialmente engajadas
Textos: Texto: O ensino de arte como fraude – Luis Camnitzer;
Declaração docente – Tania Bruguera
Uma má educação. Entrevista por Helen Reed
TÓPICO 4 – Material Educativo
AVALIAÇÃO 2

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação de aprendizagem será realizada a partir de duas atividades avaliativas, cada qual ao final do tópico 1
e tópico 4, respectivamente. Essas atividades contemplam conteúdos distintos e integram a média semestral
do(a) aluno(a) com os seguintes pesos:  AVALIAÇÃO 1: Apresentação de seminário em grupo (conteúdo do
Tópico I  AVALIAÇÃO 2: (conteúdo do Tópico 2 e 3)
As atividades serão corrigidas a partir dos seguintes critérios de avaliação:
 AVALIAÇÃO 1: coesão do grupo; clareza do conteúdo; didática; consistência teórica.
 AVALIAÇÃO 2: coesão e clareza textual; pertinência argumentativa; consistência teórica.
 AVALIAÇÃO 3: articulação com os conceitos estudados.

Bibliografia virtual – Todos os textos serão disponibilizados em pasta do Google Drive
MARTINS, Mirian Celeste (org.). Mediação: provocações estéticas. SÃO Paulo: UNESP, 2005.
BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte-educação: leitura no subsolo. São Paulo, Cortez, 2001.
COUTINHO, C. N. Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e formas. São Paulo: Expressão Popular,
2011.
CERVETTO, Renata; LÓPEZ, Miguel A. Agite antes de usar. Deslocamentos educativos, sociais e artísticos na
América Latina. Tradução de José Feres Sabino. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018.
LAROSSA, Jorge (Org.). Elogio da escola. Tradução Fernando Coelho. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018.
MARTINS, Mirian Celeste (Org.). Pensar juntos mediação cultural: [entre] laçando experiências e conceitos. São
Paulo: Terracota Editora, 2014.
________________________. FARIA, Alessandra A. de; LOMBARDI, Lucia M. S. dos Santos; Formação de
educadores: contaminações interdisciplinares com arte na pedagogia e na mediação cultural. São Paulo:
terracota Editora, 2019.
____________________; PICOSQUE, Giza. Mediação cultural para professores andarilhos na cultura. 2 ed. São
Paulo: Intermeios, 2012.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

2
3

DATA
20/05

27/05
03/06

ATIVIDADES
Apresentação da Plataforma Moodle/UDESC; criação de grupo WhatsApp; Pasta
Google Drive
TÓPICO 1 - Mediação cultural; curadoria educativa – 5 encontros
Texto 1. Entre [com]tatos, nuvens e chuviscos mediadores - Mirian Celeste Martins
Texto 2. Curadoria educativa: Inventando conversas – Mirian Celeste Martins

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELAINE SCHMIDLIN em 11/05/2021 às 14:11:01, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código YS60C00H.

TÓPICO 1 - Mediação cultural; curadoria educativa
EXERCÍCIOS – AVALIAÇÃO 1
Textos: Mediação cultural: expandindo conceitos entre territórios de arte e cultura - Coord. Mirian Celeste
Martins; Curadoria educativa: dispositivos para encontros – Mirian Celeste Martins; Curadoria educativa:
percepção imaginativa/consciência do olhar – Luiz Guilherme Vergara; Mediação (da arte) e curadoria (educativa)
na Bienal do Mercosul – Mônica Hoff
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10/06

5
6
7

17/06
24/06
01/07

8

08/07

9

15/07

10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

22/07
29/07
05/08
12/08
19/08
26/08
02/09
09/09
16/09

Texto 3. Mediação (da arte) e curadoria (educativa) na Bienal do Mercosul –
Mônica Hoff
Seminário - Grupos
TÓPICO 2 – Entrevistas Virtuais – 4 encontros – Curadoria Educativa Silvia Pillotto
Apresentação de entrevistas com mediadores de alguns Espaços Culturais. (Carolina
Ramos)
Apresentação de entrevistas com mediadores de alguns Espaços Culturais. (Juliana
Crispe)
Apresentação de entrevistas com mediadores de alguns Espaços Culturais.
(Mônica Hoff; Andressa Argenta)
Pesquisa de Material Educativo Bienal Mercosul
TÓPICO 3 - Práticas colaborativas e socialmente engajadas – 5 encontros
Texto 1 - O ensino de arte como fraude – Luis Camnitzer
Texto 2 - Declaração docente – Tania Bruguera
Texto 3 - Uma má educação. Entrevista por Helen Reed
Vídeos de práticas em comunidades e espaços culturais
TÓPICO 4 – Material Educativo
Construção de Material Educativo Virtual
Apresentação Final

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ELAINE SCHMIDLIN em 11/05/2021 às 14:11:01, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código YS60C00H.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7LCRIA
Curso

Nome da disciplina
Laboratório de Criatividade
Bacharelado em Artes Visuais

Professor

Gustavo Tirelli Ponte de Sousa

Monitor
Tipo

Fase 3ª

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Turma 7LCRIA2B1

Google Meet, Jitsi e Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
48
24
13:30 – 17:00

Contato
gustavotirelli@hotmail.com
Contato
Nº Vagas 15

Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador ou telefone celular com câmera e internet.
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Processos criativos representativos da condição histórica. Materialização de conhecimento sensível.
Produção de sentido. Subjetividade, alteridade e contextualidade.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Os conteúdos se organizam em duas etapas que intercalam explanações teóricas e exercícios práticos
relacionados, sendo elas:
Etapa I
Revendo o jogo representacional na arte.
Oikós: A casa como perspectiva ético estético e política.
Topofilia: mapeamento, matéria e afeto.
O lugar praticado: dispositivos e acontecimentos.
Etapa II
Trocas de saberes: processos emergentes.
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Práticas complexas na arte: transdisciplinariedade e colaboração.
Criatividade: liberdade e experimentação na reinvenção do cotidiano.
Entre os objetivos gerais da disciplina temos:
- Situar os processos artísticos contemporâneos dentre as práticas emergentes, sociais, pedagógicas,
políticas e ambientais.
- Analisar a produção artística contemporânea em sua condição histórica específica na pandemia
Entre os objetivos específicos:
- Desenvolver reflexões sobre a produção de sentido nas práticas artísticas atuais.
- Desenvolver uma prática de reinvenção do cotidiano através de dispositivos desconstrutores das
representações.
- Praticar a noção de descontinuidade nos processos criativos.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A disciplina se desenvolve por meio de informação teórica as quais promoverão os subsídios

para a materialização de descontinuidades.
As descontinuidades estão estruturadas de forma que o acadêmico seja conduzido a uma
reflexão crítica na formação de sua criatividade. Propostas específicas envolvendo suas
experiências de vida, suas relações com o outro, seu contexto, objetos, e complexas,
formarão uma plataforma a qual servirá de base para a produção de sentido.
Acontecerão duas avaliações de peso 2, para um trabalho reflexivo teórico entregue ao final
do semestre e o outro, um projeto prático desenvolvido ao longo do semestre. Como critério
das avaliações observaremos a profundidade critica reflexiva, a capacidade de estabelecer
relações com o contexto e o envolvimento pessoal que busque desenvolver alternativas, e sua
2consequente materialização em forma de artes.

Bibliografia virtual
Certeau, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Ed Vozes, 2002.
Debord, Guy. In girum imus et consumimur igni & Critica da separação. Rio de Janeiro, Oficina
Raquel, 2010.
Camnitzer, Luiz. Didática de la liberación: arte conceptualista latino-americano. Bogotá: IDARTES,
2012.
Oiticica, Hélio. Brasil Diarréia. In: Gullar, Ferreira (coord.). Arte Brasileira Hoje, Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1973.
Rojo y Mas Rojo: Taller 4 Rojo. Producción gráfica y acción directa. Bogotá: Ed. Maria Villa, 2014.
Thoreau, Henry David. A desobediência Civil. São Paulo: Penguin – Companhia das Letras, 2012.
Guatarri, Félix. As Três ecologias. Campinas: Papirus, 1995.
Harlan, Volker. A Planta como arquétipo da teoria da plasticidade e a floresta como arquétipo da
escultura social In: A Revolução somos nós, título do catálogo e da exposição de Joseph Beuys. São
Paulo: Ed. SESC, 2010.
Godoy, Ana. A menor das ecologias. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
Rancière, Jacques. O Espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
Laddaga, Reinaldo. Estética da emergência. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

130

Vaneigem, Raul. A arte de viver para as novas gerações. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2002.
Foucault, Michel. O corpo utópico e as heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, 2013.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
18/05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25/05
28/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08
14/08

ATIVIDADES
Aula síncrona. Início 13:30. Apresentação da disciplina. Discussão do plano
de ensino e acolhimento das estudantes.
Aula síncrona. Apresentação revendo o jogo representacional.
Atividade do Projeto Integrado. Aula magna com a pesquisadora Ana Godoy
Aula assíncrona. Mapeamento, matéria e afeto.
Aula síncrona. Roda da vida.
Aula síncrona. Apresentação do projeto de trabalho prático.
Aula assíncrona. A noção de descontinuidade.
Aula síncrona. O lugar praticado.
Aula síncrona. Práticas complexas na arte.
Aula assíncrona. Reinventando o cotidiano.
Aula síncrona. Troca de saberes. Exercício coletivo.
Aula síncrona Troca de saberes. Exercício coletivo.
Aula síncrona Troca de saberes. Exercício coletivo.
Aula assíncrona. Atividade de pesquisa bibliográfica.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula assíncrona. Desenvolvimento do projeto prático.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula síncrona. Entrega do trabalho teórico e apresentação do processo
criativo desenvolvido.

EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7LCRIA
Curso

Nome da disciplina
Laboratório de Criatividade
Bacharelado em Artes Visuais

Professor

Gustavo Tirelli Ponte de Sousa

Monitor
Tipo

Fase 3ª

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Turma 7LCRIA2L1

Google Meet, Jitsi e Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
48
24
18:10 – 21:40

Contato
gustavotirelli@hotmail.com
Contato
Nº Vagas 15

Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador ou telefone celular com câmera e internet.
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Processos criativos representativos da condição histórica. Materialização de conhecimento sensível.
Produção de sentido. Subjetividade, alteridade e contextualidade.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Os conteúdos se organizam em duas etapas que intercalam explanações teóricas e exercícios práticos
relacionados, sendo elas:
Etapa I
Revendo o jogo representacional na arte.
Oikós: A casa como perspectiva ético estético e política.
Topofilia: mapeamento, matéria e afeto.
O lugar praticado: dispositivos e acontecimentos.
Etapa II
Trocas de saberes: processos emergentes.
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Práticas complexas na arte: transdisciplinariedade e colaboração.
Criatividade: liberdade e experimentação na reinvenção do cotidiano.
Entre os objetivos gerais da disciplina temos:
- Situar os processos artísticos contemporâneos dentre as práticas emergentes, sociais, pedagógicas,
políticas e ambientais.
- Analisar a produção artística contemporânea em sua condição histórica específica na pandemia
Entre os objetivos específicos:
- Desenvolver reflexões sobre a produção de sentido nas práticas artísticas atuais.
- Desenvolver uma prática de reinvenção do cotidiano através de dispositivos desconstrutores das
representações.
- Praticar a noção de descontinuidade nos processos criativos.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A disciplina se desenvolve por meio de informação teórica as quais promoverão os subsídios

para a materialização de descontinuidades.
As descontinuidades estão estruturadas de forma que o acadêmico seja conduzido a uma
reflexão crítica na formação de sua criatividade. Propostas específicas envolvendo suas
experiências de vida, suas relações com o outro, seu contexto, objetos, e complexas,
formarão uma plataforma a qual servirá de base para a produção de sentido.
Acontecerão duas avaliações de peso 2, para um trabalho reflexivo teórico entregue ao final
do semestre e o outro, um projeto prático desenvolvido ao longo do semestre. Como critério
das avaliações observaremos a profundidade critica reflexiva, a capacidade de estabelecer
relações com o contexto e o envolvimento pessoal que busque desenvolver alternativas, e sua
2consequente materialização em forma de artes.

Bibliografia virtual
Certeau, Michel. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Ed Vozes, 2002.
Debord, Guy. In girum imus et consumimur igni & Critica da separação. Rio de Janeiro, Oficina
Raquel, 2010.
Camnitzer, Luiz. Didática de la liberación: arte conceptualista latino-americano. Bogotá: IDARTES,
2012.
Oiticica, Hélio. Brasil Diarréia. In: Gullar, Ferreira (coord.). Arte Brasileira Hoje, Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1973.
Rojo y Mas Rojo: Taller 4 Rojo. Producción gráfica y acción directa. Bogotá: Ed. Maria Villa, 2014.
Thoreau, Henry David. A desobediência Civil. São Paulo: Penguin – Companhia das Letras, 2012.
Guatarri, Félix. As Três ecologias. Campinas: Papirus, 1995.
Harlan, Volker. A Planta como arquétipo da teoria da plasticidade e a floresta como arquétipo da
escultura social In: A Revolução somos nós, título do catálogo e da exposição de Joseph Beuys. São
Paulo: Ed. SESC, 2010.
Godoy, Ana. A menor das ecologias. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
Rancière, Jacques. O Espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
Laddaga, Reinaldo. Estética da emergência. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
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Vaneigem, Raul. A arte de viver para as novas gerações. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2002.
Foucault, Michel. O corpo utópico e as heterotopias. São Paulo: n-1 Edições, 2013.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
18/05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25/05
28/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08
14/08

ATIVIDADES
Aula síncrona. Início 18:10. Apresentação da disciplina. Discussão do plano
de ensino e acolhimento das estudantes.
Aula síncrona. Apresentação revendo o jogo representacional.
Atividade do Projeto Integrado. Aula magna com a pesquisadora Ana Godoy
Aula assíncrona. Mapeamento, matéria e afeto.
Aula síncrona. Roda da vida.
Aula síncrona. Apresentação do projeto de trabalho prático.
Aula assíncrona. A noção de descontinuidade.
Aula síncrona. O lugar praticado.
Aula síncrona. Práticas complexas na arte.
Aula assíncrona. Reinventando o cotidiano.
Aula síncrona. Troca de saberes. Exercício coletivo.
Aula síncrona Troca de saberes. Exercício coletivo.
Aula síncrona Troca de saberes. Exercício coletivo.
Aula assíncrona. Atividade de pesquisa bibliográfica.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula assíncrona. Desenvolvimento do projeto prático.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula síncrona. Entrega do trabalho teórico e apresentação do processo
criativo desenvolvido.

EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7LESC1
Curso

Nome da disciplina
Linguagem Escultórica I
Bacharelado em Artes Visuais

Professor

Gustavo Tirelli Ponte de Sousa

Monitor

Marcello Carpes

Tipo

Fase 3ª

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Turma
7LESC-4B1

Google Meet, Jitsi e Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
48
24
13:30 – 17:00

Contato
gustavotirelli@hotmail.com
Contato
marcellocarpes@hotmail.com
Nº Vagas 10

Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador ou telefone celular com câmera e internet.
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Processos criativos tridimensionais e elementares da linguagem tridimensional. Representação na
arte. Processos criativos e transformações operativas da escultura moderna. Representação
referencial do século XIX ao fim do espaço ilusionista na representação moderna. Processos criativos:
da escultura clássica ao campo expandido da arte.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Analisar e discutir a produção tridimensional moderna e contemporânea articulada à produção
individual
Objetivo especifico:
- Apresentar as criações escultóricas na produção artística moderna e contemporânea;
- Desenvolver reflexões artísticas sobre a linguagem escultórica, os contextos de apresentação da
obra e a ênfase processual;
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- Desenvolver práticas que ativem o pensamento escultórico no processo de trabalho;
- Orientar as possibilidades de investigação de materiais, procedimentos e conceitos no
desenvolvimento de projeto artístico pessoal levando em conta as condicionantes contextuais da
pandemia.
Os conteúdos se organizam em duas etapas que intercalam explanações teóricas e exercícios práticos
relacionados, sendo elas:
Etapa I
- Jogo representacional na arte. Prática de construção com madeira (ou material substituto
mapeado).
- Concepções de escultura no contexto do academicismo e das vanguardas históricas modernistas:
dos conceitos e procedimentos elementares à sua sucessiva problematização.
- A exteriorização do espaço escultórico no modernismo e na contemporaneidade segundo a
perspectiva de Rosalind Krauss
- Rodin. Prática de modelagem com argila.
Etapa II
- “Impressão, marca e sinal” de Georges Didi-Huberman. Prática escultórica em gesso.
- Vanguardas modernistas europeias e brasileiras. Prática de construção com papelão.
- Minimalismo. Prática com materiais mapeados e escolhidos.
- Desenvolvimento e orientação para o projeto final.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Todas as etapas de desenvolvimento da disciplina serão estruturadas por aulas teóricas e aulas
práticas.
Nas aulas teóricas serão apresentados conteúdos através de leitura de textos, discussão, explanação
e exibição de imagens através de projeção.
As aulas práticas terão propostas de exercícios relacionados aos conteúdos teóricos abordados,
havendo orientação individual do processo pautada na observação de projetos e referências artísticoteóricas de cada participante. No final de cada etapa de trabalho, será proposto um comentário
coletivo da produção, visando o aperfeiçoamento da capacidade de observação e crítica dos próprios
resultados e do coletivo da turma. Ao final do semestre será solicitado um texto que abrangerá as
experiências práticas e conceitos teóricos abordados que juntos formaram o projeto prático final. São
três as avaliações que resultam na nota final.
Avaliação 1- As experiências práticas durante o semestre, com peso 1.
Avaliação 2- O trabalho escrito, teórico e reflexivo, com peso 1.
Avaliação 3- O projeto final prático, com peso 2.
Critérios de avaliação:
1) Envolvimento, instrumental crítico e sensível, capacidade de articulação entre os conteúdos
ministrados e propostas, interesses e referências pessoais.
2) Capacidade de análise do próprio processo, desenvolvimento de reflexões a partir da própria
experiência e do contato com referenciais teórico-artísticos, pertinência e profundidade na pesquisa.
3) Capacidade de empregar os recursos disponíveis em um determinado procedimento de acordo
com a intencionalidade. Observação das respostas aplicadas no processo diante das orientações
feitas em classe. Coerência entre a produção e o discurso.
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Bibliografia Básica virtual
Archer, Michael. Arte Contemporânea. Uma História Concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
Basbaum, Ricardo (org). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio
de Janeiro: Rios ambiciosos, 2001;
Chipp, Herschel B. Teorias da arte moderna. São Paulo, Martins Fontes, 1996;
Ferreira, Glória; Cotrim, Cecília (orgs). Escritos de artistas: anos 60/ 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2006;
Greenberg, Clement. Arte e Cultura. São Paulo: Ática, 1996.
Krauss, Rosalind. A escultura no campo ampliado. Arte & Ensaios Revista do PPGAV/EBA/UFRJ. n.17,
2008. p.129-137.
O’Doherty, Brian. No Interior do Cubo Branco – A ideologia do espaço da arte. São Paulo: Martins
Fontes, 2002;
Tassinari, Alberto. O espaço moderno. São Paulo, Cosac & Naify, 2001.
Krauss, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
Bibliografia complementar:
Batchelor, David. Minimalismo. São Paulo, Cosac & Naify, 1999;
Bishop, Claire. Instalation art – a critical history. London: Tate Publishng, 2012;
Bozal, Valeriano. Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. Madrid:
Visor, 1991;
Buchloch, Benjamin H. D. Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte
contemporânea. In Arte & Ensaios n.7, 2000;
Herkenhoff, Paulo e Pedrosa, Adriano (orgs). Marcas do corpo, dobras da alma. São Paulo: Takano,
2000;
Jameson, Frederic. Pós-modernismo - A lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 2007;
Krauss, Rosalind. La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos. Madrid: Alianza,1996;
Marchán fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal, 1994
Read, Herbert. Escultura moderna, uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2003
Rosemberg, Harold. Objeto ansioso. Cosac & Naify, 2005;
Tucker, Willian. The language of sculpture. London: Thames and Hudson, 1977;
Wittkower, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza, 1980;
Wood, Paul. Arte conceitual. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
21/05

2
3
4
5
6
7
8
9
10

28/05
04/06
11/06
18/06
25/06
02/07
1/07
09/07
16/07

ATIVIDADES
Aula síncrona. Início 18:10. Apresentação da disciplina. Discussão do plano
de ensino e acolhimento das estudantes.
Atividade do Projeto Integrado. Aula magna com a pesquisadora Ana Godoy
Aula síncrona. Apresentação revendo o jogo representacional.
Aula assíncrona. Mapeamento, matéria e afeto.
Aula síncrona. Experiência com madeira.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto com madeira.
Aula assíncrona. Atividade de pesquisa. Rodin.
Aula síncrona. Experiência com modelagem em argila.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto de modelagem em argila.
Aula assíncrona. Atividade de pesquisa. “Impressão, marca e sinal”
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11

23/07

12
13
14

30/07
06/08
13/08

15
16
17
18

20/08
27/08
03/08
10/08

EXAME

17/08

Aula síncrona. Apresentação do projeto de trabalho prático. Experiência de
moldagem e escultura em gesso.
Aula síncrona. Atividade prática com gesso. Minimalismo.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto em papelão.
Aula assíncrona. Construção com materiais mapeados e escolhidos
Atividade de pesquisa bibliográfica.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula assíncrona. Desenvolvimento do projeto prático.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula síncrona. Entrega do trabalho teórico e apresentação do processo
criativo desenvolvido.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7LESC1
Curso

Nome da disciplina
Linguagem Escultórica I
Licenciatura em Artes Visuais

Professor

Gustavo Tirelli Ponte de Sousa

Monitor

Marcello Carpes

Tipo

Fase 3ª

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Turma
7LESC-4L1

Google Meet, Jitsi e Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
48
24
18:10 – 21:40

Contato
gustavotirelli@hotmail.com
Contato
marcellocarpes@hotmail.com
Nº Vagas 10

Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador ou telefone celular com câmera e internet.
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Processos criativos tridimensionais e elementares da linguagem tridimensional. Representação na
arte. Processos criativos e transformações operativas da escultura moderna. Representação
referencial do século XIX ao fim do espaço ilusionista na representação moderna. Processos criativos:
da escultura clássica ao campo expandido da arte.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Analisar e discutir a produção tridimensional moderna e contemporânea articulada à produção
individual
Objetivo especifico:
- Apresentar as criações escultóricas na produção artística moderna e contemporânea;
- Desenvolver reflexões artísticas sobre a linguagem escultórica, os contextos de apresentação da
obra e a ênfase processual;
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- Desenvolver práticas que ativem o pensamento escultórico no processo de trabalho;
- Orientar as possibilidades de investigação de materiais, procedimentos e conceitos no
desenvolvimento de projeto artístico pessoal levando em conta as condicionantes contextuais da
pandemia.
Os conteúdos se organizam em duas etapas que intercalam explanações teóricas e exercícios práticos
relacionados, sendo elas:
Etapa I
- Jogo representacional na arte. Prática de construção com madeira (ou material substituto
mapeado).
- Concepções de escultura no contexto do academicismo e das vanguardas históricas modernistas:
dos conceitos e procedimentos elementares à sua sucessiva problematização.
- A exteriorização do espaço escultórico no modernismo e na contemporaneidade segundo a
perspectiva de Rosalind Krauss
- Rodin. Prática de modelagem com argila.
Etapa II
- “Impressão, marca e sinal” de Georges Didi-Huberman. Prática escultórica em gesso.
- Vanguardas modernistas europeias e brasileiras. Prática de construção com papelão.
- Minimalismo. Prática com materiais mapeados e escolhidos.
- Desenvolvimento e orientação para o projeto final.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Todas as etapas de desenvolvimento da disciplina serão estruturadas por aulas teóricas e aulas
práticas.
Nas aulas teóricas serão apresentados conteúdos através de leitura de textos, discussão, explanação
e exibição de imagens através de projeção.
As aulas práticas terão propostas de exercícios relacionados aos conteúdos teóricos abordados,
havendo orientação individual do processo pautada na observação de projetos e referências artísticoteóricas de cada participante. No final de cada etapa de trabalho, será proposto um comentário
coletivo da produção, visando o aperfeiçoamento da capacidade de observação e crítica dos próprios
resultados e do coletivo da turma. Ao final do semestre será solicitado um texto que abrangerá as
experiências práticas e conceitos teóricos abordados que juntos formaram o projeto prático final. São
três as avaliações que resultam na nota final.
Avaliação 1- As experiências práticas durante o semestre, com peso 1.
Avaliação 2- O trabalho escrito, teórico e reflexivo, com peso 1.
Avaliação 3- O projeto final prático, com peso 2.
Critérios de avaliação:
1) Envolvimento, instrumental crítico e sensível, capacidade de articulação entre os conteúdos
ministrados e propostas, interesses e referências pessoais.
2) Capacidade de análise do próprio processo, desenvolvimento de reflexões a partir da própria
experiência e do contato com referenciais teórico-artísticos, pertinência e profundidade na pesquisa.
3) Capacidade de empregar os recursos disponíveis em um determinado procedimento de acordo
com a intencionalidade. Observação das respostas aplicadas no processo diante das orientações
feitas em classe. Coerência entre a produção e o discurso.
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Bibliografia Básica virtual
Archer, Michael. Arte Contemporânea. Uma História Concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
Basbaum, Ricardo (org). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio
de Janeiro: Rios ambiciosos, 2001;
Chipp, Herschel B. Teorias da arte moderna. São Paulo, Martins Fontes, 1996;
Ferreira, Glória; Cotrim, Cecília (orgs). Escritos de artistas: anos 60/ 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2006;
Greenberg, Clement. Arte e Cultura. São Paulo: Ática, 1996.
Krauss, Rosalind. A escultura no campo ampliado. Arte & Ensaios Revista do PPGAV/EBA/UFRJ. n.17,
2008. p.129-137.
O’Doherty, Brian. No Interior do Cubo Branco – A ideologia do espaço da arte. São Paulo: Martins
Fontes, 2002;
Tassinari, Alberto. O espaço moderno. São Paulo, Cosac & Naify, 2001.
Krauss, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
Bibliografia complementar:
Batchelor, David. Minimalismo. São Paulo, Cosac & Naify, 1999;
Bishop, Claire. Instalation art – a critical history. London: Tate Publishng, 2012;
Bozal, Valeriano. Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. Madrid:
Visor, 1991;
Buchloch, Benjamin H. D. Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte
contemporânea. In Arte & Ensaios n.7, 2000;
Herkenhoff, Paulo e Pedrosa, Adriano (orgs). Marcas do corpo, dobras da alma. São Paulo: Takano,
2000;
Jameson, Frederic. Pós-modernismo - A lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 2007;
Krauss, Rosalind. La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos. Madrid: Alianza,1996;
Marchán fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal, 1994
Read, Herbert. Escultura moderna, uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2003
Rosemberg, Harold. Objeto ansioso. Cosac & Naify, 2005;
Tucker, Willian. The language of sculpture. London: Thames and Hudson, 1977;
Wittkower, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza, 1980;
Wood, Paul. Arte conceitual. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
20/05

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

27/05
28/05
03/06
10/06
17/06
24/06
1/07
08/07
15/07
22/07

ATIVIDADES
Aula síncrona. Início 18:10. Apresentação da disciplina. Discussão do plano
de ensino e acolhimento das estudantes.
Aula síncrona. Apresentação revendo o jogo representacional.
Atividade do Projeto Integrado. Aula magna com a pesquisadora Ana Godoy
Aula assíncrona. Mapeamento, matéria e afeto.
Aula síncrona. Experiência com madeira.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto com madeira.
Aula assíncrona. Atividade de pesquisa. Rodin.
Aula síncrona. Experiência com modelagem em argila.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto de modelagem em argila.
Aula assíncrona. Atividade de pesquisa. “Impressão, marca e sinal”
Aula síncrona. Apresentação do projeto de trabalho prático. Experiência de
moldagem e escultura em gesso.
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12
13
14

29/07
05/08
12/08

15
16
17
18

19/08
26/08
02/08
09/08

EXAME

16/08

Aula síncrona. Atividade prática com gesso. Minimalismo.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto em papelão.
Aula assíncrona. Construção com materiais mapeados e escolhidos
Atividade de pesquisa bibliográfica.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula assíncrona. Desenvolvimento do projeto prático.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula síncrona. Entrega do trabalho teórico e apresentação do processo
criativo desenvolvido.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7LESC1
Curso

Nome da disciplina
Linguagem Escultórica I
Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais

Professor

Gustavo Tirelli Ponte de Sousa

Monitor

Marcello Carpes

Tipo

Fase 3ª

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72

Turma
7LESC-4LB1

Google Meet, Jitsi e Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
48
24
13:30 – 17:00

Contato
gustavotirelli@hotmail.com
Contato
marcellocarpes@hotmail.com
Nº Vagas 10

Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador ou telefone celular com câmera e internet.
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Processos criativos tridimensionais e elementares da linguagem tridimensional. Representação na
arte. Processos criativos e transformações operativas da escultura moderna. Representação
referencial do século XIX ao fim do espaço ilusionista na representação moderna. Processos criativos:
da escultura clássica ao campo expandido da arte.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Analisar e discutir a produção tridimensional moderna e contemporânea articulada à produção
individual
Objetivo especifico:
- Apresentar as criações escultóricas na produção artística moderna e contemporânea;
- Desenvolver reflexões artísticas sobre a linguagem escultórica, os contextos de apresentação da
obra e a ênfase processual;
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- Desenvolver práticas que ativem o pensamento escultórico no processo de trabalho;
- Orientar as possibilidades de investigação de materiais, procedimentos e conceitos no
desenvolvimento de projeto artístico pessoal levando em conta as condicionantes contextuais da
pandemia.
Os conteúdos se organizam em duas etapas que intercalam explanações teóricas e exercícios práticos
relacionados, sendo elas:
Etapa I
- Jogo representacional na arte. Prática de construção com madeira (ou material substituto
mapeado).
- Concepções de escultura no contexto do academicismo e das vanguardas históricas modernistas:
dos conceitos e procedimentos elementares à sua sucessiva problematização.
- A exteriorização do espaço escultórico no modernismo e na contemporaneidade segundo a
perspectiva de Rosalind Krauss
- Rodin. Prática de modelagem com argila.
Etapa II
- “Impressão, marca e sinal” de Georges Didi-Huberman. Prática escultórica em gesso.
- Vanguardas modernistas europeias e brasileiras. Prática de construção com papelão.
- Minimalismo. Prática com materiais mapeados e escolhidos.
- Desenvolvimento e orientação para o projeto final.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Todas as etapas de desenvolvimento da disciplina serão estruturadas por aulas teóricas e aulas
práticas.
Nas aulas teóricas serão apresentados conteúdos através de leitura de textos, discussão, explanação
e exibição de imagens através de projeção.
As aulas práticas terão propostas de exercícios relacionados aos conteúdos teóricos abordados,
havendo orientação individual do processo pautada na observação de projetos e referências artísticoteóricas de cada participante. No final de cada etapa de trabalho, será proposto um comentário
coletivo da produção, visando o aperfeiçoamento da capacidade de observação e crítica dos próprios
resultados e do coletivo da turma. Ao final do semestre será solicitado um texto que abrangerá as
experiências práticas e conceitos teóricos abordados que juntos formaram o projeto prático final. São
três as avaliações que resultam na nota final.
Avaliação 1- As experiências práticas durante o semestre, com peso 1.
Avaliação 2- O trabalho escrito, teórico e reflexivo, com peso 1.
Avaliação 3- O projeto final prático, com peso 2.
Critérios de avaliação:
1) Envolvimento, instrumental crítico e sensível, capacidade de articulação entre os conteúdos
ministrados e propostas, interesses e referências pessoais.
2) Capacidade de análise do próprio processo, desenvolvimento de reflexões a partir da própria
experiência e do contato com referenciais teórico-artísticos, pertinência e profundidade na pesquisa.
3) Capacidade de empregar os recursos disponíveis em um determinado procedimento de acordo
com a intencionalidade. Observação das respostas aplicadas no processo diante das orientações
feitas em classe. Coerência entre a produção e o discurso.
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Bibliografia Básica virtual
Archer, Michael. Arte Contemporânea. Uma História Concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
Basbaum, Ricardo (org). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio
de Janeiro: Rios ambiciosos, 2001;
Chipp, Herschel B. Teorias da arte moderna. São Paulo, Martins Fontes, 1996;
Ferreira, Glória; Cotrim, Cecília (orgs). Escritos de artistas: anos 60/ 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2006;
Greenberg, Clement. Arte e Cultura. São Paulo: Ática, 1996.
Krauss, Rosalind. A escultura no campo ampliado. Arte & Ensaios Revista do PPGAV/EBA/UFRJ. n.17,
2008. p.129-137.
O’Doherty, Brian. No Interior do Cubo Branco – A ideologia do espaço da arte. São Paulo: Martins
Fontes, 2002;
Tassinari, Alberto. O espaço moderno. São Paulo, Cosac & Naify, 2001.
Krauss, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
Bibliografia complementar:
Batchelor, David. Minimalismo. São Paulo, Cosac & Naify, 1999;
Bishop, Claire. Instalation art – a critical history. London: Tate Publishng, 2012;
Bozal, Valeriano. Los primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. Madrid:
Visor, 1991;
Buchloch, Benjamin H. D. Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte
contemporânea. In Arte & Ensaios n.7, 2000;
Herkenhoff, Paulo e Pedrosa, Adriano (orgs). Marcas do corpo, dobras da alma. São Paulo: Takano,
2000;
Jameson, Frederic. Pós-modernismo - A lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: Ática, 2007;
Krauss, Rosalind. La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos. Madrid: Alianza,1996;
Marchán fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Akal, 1994
Read, Herbert. Escultura moderna, uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2003
Rosemberg, Harold. Objeto ansioso. Cosac & Naify, 2005;
Tucker, Willian. The language of sculpture. London: Thames and Hudson, 1977;
Wittkower, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza, 1980;
Wood, Paul. Arte conceitual. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
19/05

2
3
4
5
6
7
8
9

26/05
28/05
02/06
09/06
16/06
23/06
30/06
07/07

ATIVIDADES
Aula síncrona. Início 18:10. Apresentação da disciplina. Discussão do plano
de ensino e acolhimento das estudantes.
Aula síncrona. Apresentação revendo o jogo representacional.
Atividade do Projeto Integrado. Aula magna com a pesquisadora Ana Godoy
Aula assíncrona. Mapeamento, matéria e afeto.
Aula síncrona. Experiência com madeira.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto com madeira.
Aula assíncrona. Atividade de pesquisa. Rodin.
Aula síncrona. Experiência com modelagem em argila.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto de modelagem em argila.

145

10
11

14/07
21/07

12
13
14

28/07
04/08
11/08

15
16
17
18

18/08
25/08
01/08
08/08

EXAME

15/08

Aula assíncrona. Atividade de pesquisa. “Impressão, marca e sinal”
Aula síncrona. Apresentação do projeto de trabalho prático. Experiência de
moldagem e escultura em gesso.
Aula síncrona. Atividade prática com gesso. Minimalismo.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto em papelão.
Aula assíncrona. Construção com materiais mapeados e escolhidos
Atividade de pesquisa bibliográfica.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula assíncrona. Desenvolvimento do projeto prático.
Aula síncrona. Desenvolvimento do projeto prático, orientação.
Aula síncrona. Entrega do trabalho teórico e apresentação do processo
criativo desenvolvido.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7-PODEN3B1
Curso

Nome da disciplina
Poéticas do desenho
Bacharelado em Artes Visuais

Professor (a)

Marta Lúcia Pereira Martins

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Fase 2
Obrigatória
Zoom
Atividades
Síncronas
(h/a)
50
13.30 15.30

Turma
B
Atividades
Assíncronas
(h/a)
22

Contato:
martamartins07@outlook.com
Contato
Nº Vagas
S/n
Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Não há
Livre
Celular ou computador, bloco de desenho, lápis, nanquin,
materiais diversos de desenho

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenho de Interpretação. Explorações dos limites dos gestos gráficos. Investigações de suporte e de
outros objetos e categorias da arte, incluindo as experimentações tridimensionais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
CONTEÚDO
OBJETIVOS
Apresentar noções básicas de desenho no contexto artístico;
Ampliar o conhecimento dos recursos gráficos e conceituais do desenho;
Desenvolver a capacidade de produção, análise e crítica do desenho.

Procedimentos e critérios de Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARTA LUCIA PEREIRA MARTINS em 11/05/2021 às 18:48:03, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código DA2D67P3.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Artes Visuais

147

Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

DATA

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARTA LUCIA PEREIRA MARTINS em 11/05/2021 às 18:48:03, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código DA2D67P3.

Aula focada em exercícios práticos e na análise do trabalho de artistas que desenham, utilizando o
auxílio de material expositivo, de vídeos e da leitura de textos. As aulas em ensino remoto serão
realizadas em atividades síncronas (através de mediação pedagógica virtual em videoconferências e
chats) e assíncronas (através de estudo de textos e de materiais audiovisuais; e da realização de
exercícios/tarefas voltados para o entendimento e prática do desenho).
Aula focada em exercícios práticos e na análise do trabalho de artistas que desenham, utilizando o
auxílio de material expositivo, de vídeos e da leitura de textos. As aulas em ensino remoto serão
realizadas em atividades síncronas (através de mediação pedagógica virtual em videoconferências e
chats) e assíncronas (através de estudo de textos e de materiais audiovisuais; e da realização de
exercícios/tarefas voltados para o entendimento e prática do desenho).
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
7DESEN2B1
Curso

Nome disciplina
Introdução ao desenho
Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais

Professor (a)

Marta Lúcia Pereira
Martins

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72 sendo que conforme
determinação da DEG o semestre
terá 60 h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 2

Turma
Bach

martamartins07@outlook.co
m
Contato
N. Vagas 15

Obrigatóri
a
Zoom, Teams, e-mail institucional via Siga
Atividades Atividades Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncrona (no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
26h/a
26h/a
8h/a
13.30/15.30
Não há
Livre
Celular ou notebook, internet, papel ou bloco, caderno
de desenho, lápis, borracha, caneta naquin, nanquin e
pincel.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Experimentações de materiais gráficos e estudo de seus históricos. Proporções: relações
espaciais. Desenho de observação de objetos. Organização dos elementos compositivos na
superfície bidimensional. Enquadramento e representação de Planos. Criação de volume
através de massas espaciais. Noções básicas de perspectiva e vistas ortogonais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Experimentação, Materiais e observação I
2. Pesquisa e história
3. Experimentação, Materiais e observação II
1
Objetivos:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARTA LUCIA PEREIRA MARTINS em 11/05/2021 às 18:48:20, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código B7G381CO.
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Aula focada em exercícios práticos e na análise do trabalho de artistas que
desenham, utilizando o auxílio de material expositivo, de vídeos e da leitura de
textos. As aulas em ensino remoto serão realizadas em atividades síncronas
(através de mediação pedagógica virtual em videoconferências e orientação das
práticas por meio de plataforma) e assíncronas (através de estudo de textos e de
materiais audiovisuais; e da realização de exercícios/tarefas voltados para o
entendimento e prática do desenho).

Bibliografia virtual
https://monoskop.org/images/b/b8/Bourgeois_Louise_Destruction_of_the_Father_Reconst
ruction_of_the_Father_Writings_and_Interviews_1923-1997.pdf
https://www.moma.org/collection/terms/117
https://drawingcenter.org/

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
ATIVIDADES
03/11
Síncrona (13.30/15.30)
10/11
Síncrona e assíncrona
17/11
Síncrona e assíncrona
24/11
Síncrona e assíncrona
01/12
Síncrona e assíncrona
08/12
Síncrona e assíncrona
15/12
Síncrona e assíncrona
09/02/21
Síncrona e assíncrona
23/02
Síncrona e assíncrona
02-03
Síncrona e assíncrona
09/03
Síncrona e assíncrona
16/03
Síncrona e assíncrona
23/03
Síncrona e assíncrona
30/03
Síncrona e assíncrona(ou presencial)
06/04
Síncrona e assíncrona (ou presencial)
13/04
Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARTA LUCIA PEREIRA MARTINS em 11/05/2021 às 18:48:20, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00016097/2021 e o código B7G381CO.

Procedimentos e critérios de avaliação.
Apresentar noções básicas de desenho no contexto artístico;
Ampliar o conhecimento dos recursos gráficos e conceituais do desenho;
Desenvolver a capacidade de produção, análise e crítica do desenho.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Nome da disciplina
7 HISA-5
TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE 5
Curso
ARTES VISUAIS: BACHARELADO eLICENCIATURA
Professor (a)

ROSANGELA MIRANDA CHEREM

Monitor (a)
NÃO HÁ
Tipo

Contato
48- 999605292
Contato

Fase 5ª.

Nº Vagas
40-50????

Obrigatória/Eletiva

OBRIGATÓRIA

Plataforma (s) que utiliza

Aulas ministradas através da plataforma zoom, gravadas no
youtube em circuito fechado e com endereço disponibilizado pela
plataforma moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)
(h/a)
60 HS
(no retorno presencial)
(15 semanas),
12 HORAS AULAS
MINISTRADAS
(3 semanas)
NÃO PREVISTAS P O
EM DIA E
COMBINADAS COM SEMESTRE 2021-1
HORÁRIO
A TURMA NO
REGULAR
DECORRER DO
SEMESTRE PARA
LIVES, AULAS
E/ OU EVENTOS
COMO ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
AO CONTEÚDO
MINISTRADO

Carga horaria total (h/a)
72

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Turma
LICENCIATURA
BACHARELADO

3as. Feiras das 18,10 até 21, 40
Não há
Livre
NENHUM PQ A CONDUÇÃO DAS AULAS OCORRE ONLINE E É
DE RESPONSABILIDADE DA DOCENTE

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
EMENTA:
O nascimento das vanguardas e a arte em tempos de entre-guerras. O panorama brasileiro: da abertura dos ismos na 2ª
metade do século XIX (com o impressionismo) até as gramáticas pictóricas, movimentos e escolas em tempos de
Guerra-fria. Articulações entre textos e questões do período com a contemporaneidade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVOS:
-Compreender a formação de um regime de verdades e um repertório imagético em relação ao alto modernismo e a
arte moderna no Brasil, priorizando a atuação das vanguardas no período de entre-guerras.
-Formar um repertório com/sobre obras de artistas deste período, devidamente identificadas em sua singularidade
(título da obra, autor, data, dimensão material, de onde veio, onde se encontra, observações complementares) e também
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1- Modernismo: alguns sentidos introdutórios (semana 1)
2-O acontecimento da semana de 22 (semana 2, 3, 4)
-A produção do moderno nos anos 20/-Círcuitos e identificações, memórias e identidades
- A proliferações de revistas e manifestos /-Experimentações em Flávio de Carvalho
3-A invenção do passado (semana 5, 6, 7)
- A antropofagia: Paulo Prado e Mário de Andrade /-Ancestralidades: Vicente Rego Monteiro e Victor Brecheret
-O peso colonial: Sérgio Buarque e Gilberto Freire/- M. Martins e o erotismo como potência
4-Vanguarda e sensibilidade social (semana 8, 9, 10)
-Os retirantes de Portinari e as vidas secas de Graciliano/- O herói sem caráter e a razão da infância
- A guerra e a nação em L. Segall/-Vizinhanças e afinidades: Argentinos, cubanos, chilenos, mexicanos
5-Amplitudes de espaço-lugar (semana 11, 12)
-Anita e Tarsila, particularidades femininas?/-Onírico e decorativo em Guignard e Cícero Dias
-O duplo Ismael Neri e em a sombra em Goeldi/-As formas fotográficas: Manzon e Verger
6-Particularidades do abstracionismo (semana 13, 14, 15)
- A vida das formas: Torres Garcia e Volpi/-Picasso e o cubismo na América Latina
-Concretos e neo-concretos, implicações e desdobramentos/- Os labirintos de H. Oiticica

Procedimentos e critérios de Avaliação
PROCEDIMENTOS:
aulas expositivo-dialogadas com recursos audio-visual/ seminários com discussão de tópicos e leituras.
AVALIAÇÃO:
trabalhos escritos: TRAB.1 (para as unidades 2, 3, 4), TRAB.2 (para as unidades 5, 6)
= critérios a serem combinados previamente com os alunos em classe.
TRAB.3 (SERÁ CONSIDERADO EXAME FINAL)
Bibliografia virtual
CHIARELLI, Tadeu. A Arte Internacional Brasileira. S.P.: Lemos, 2002.
DUARTE, Pedro. A palavra modernista.. R.Janeiro: Casa da palavra, 2014.
HELENA, Lucia. Modernismo brasileiro e Vanguarda. S.P.: Ática, 1999
SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas latinoamericanas. S.P.: Iluminuras-FAPESP, 1995
SCHWARTZ, Jorge. O fervor das vanguardas. S.P.: Cia das Letras, 2013
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
Aula síncrona (horário) hora/aula- ATIVIDADES
1
18-5
1- Modernismo: alguns sentidos introdutórios
2
25-5
2-O acontecimento da semana de 22
3
1-6
2-O acontecimento da semana de 22
4
8-6
2-O acontecimento da semana de 22
5
15-6
3-A invenção do passado
6
22-6
3-A invenção do passado
7
29-6
3-A invenção do passado
8
6-7
4-Vanguarda e sensibilidade social
9
13-7
4-Vanguarda e sensibilidade social
10
20-7
4-Vanguarda e sensibilidade social
11
27-7
5-Amplitudes de espaço-lugar
12
3-8
5-Amplitudes de espaço-lugar
13
13-8
6-Particularidades do abstracionismo
14
20-8
6-Particularidades do abstracionismo
15
27-8
6-Particularidades do abstracionismo
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em seu agrupamento (sentidos e questões a partir de montagens e séries).
- Identificar diferenças e semelhanças das principais sensibilidades e percepções artísticas sobre isto que se conhece
como modernismo brasileiro.
-Abordar as imagens artísticas como fruto de uma combinação entre persistências e alterações, sobrevivências e
metamorfoses, reverberações e atualidades.
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EXAME
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LIVES, AULAS E/ OU EVENTOS COMO ATIVIDADES COMPLEMENTARES
AO CONTEÚDO MINISTRADO- A COMBINAR COM OS ALUNOS
LIVES, AULAS E/ OU EVENTOS COMO ATIVIDADES COMPLEMENTARES
AO CONTEÚDO MINISTRADO- A COMBINAR COM OS ALUNOS
TRAB 3 em 08-09
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