FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
ANTED
Curso

(XXXX)
Análise do Texto Dramático

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

Stephan Baumgartel

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

Licenciatura em Artes Cênicas

Fase 3
Turma completa
obrigatória
Moodle - ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
30
6
Segunda feira, 13h30 - 15h10

Contato 99979 2487
Contato
Nº Vagas 40
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Acesso à internet via wifi para entrar nas plataformas
moodle, zoom

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

Ementa:

Problemas de leitura – entrar no texto. A construção da narrativa e sua
desconstrução. Refrações do espaço e tempo na composição dramática. O diálogo,
o monólogo e as suas variações dramáticas. A personagem e sua estrutura
constitutiva. A ausência de fronteiras no delineamento da personagem. Os contextos
semânticos. A trama e o abandono da intriga dramática. O conflito e a ação, curva e
movimento dramático. Objetividade e subjetividade na composição dramática. A
pragmática teatral. A crença e a descrença na construção do texto dramático.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3.1

OBJETIVO GERAL
Permitir o reconhecimento dos princípios básicos da dramaturgia textual. Instrumentalizar o
aluno para o desenvolvimento de análise do texto dramático e seus constituintes formais.
Permitir-lhe identificar os princípios des-dramatizantes e não-mais-dramáticos dentro da
escrita teatral, com foco nas mudanças realizadas pela escrita brechtiana (peça de

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, 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 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.
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3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Permitir o reconhecimento do texto dramático e suas características frente aos demais
gêneros literários. Conhecer os elementos fundamentais da dramaturgia teatral.
Compreender a relação entre dramaturgia e teatro.

- Estudo dos principais conceitos em dramaturgia: intriga e fábula, ação e conflito, a
personagem e suas formas de fala: diálogo e monólogo. Formas não-figurais da fala. Os dois
sistemas de comunicação teatral. A função cênica e poética das didascálias.

- Conhecer os princípios de construção dramatúrgica das peças didáticas e do teatro épico
brechtiano

- Familiarizar-se com diferentes tipos de interromper e comentar a narrativa dramática (metateatralidade, sobreposição de camadas temporais a fim de criar alegorias históricas, a
fragmentação da peça de aprendizagem, a fragmentação do teatro épico, a fragmentação
simbolista, fragmentações de matrizes não-europeias)

- Familiarizar-se com estudos da relação texto – palco implícita na estrutura do texto teatral.
Familiarizar-se com a interdependência entre dramaturgia, teatralidade, experiência empírica
e concepções (filosóficas) do mundo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- entrega de um dossiê de leitura com respostas a um questionário sobre as peças lidas na
disciplina
- entrega de uma prova escrita com consulta
- entrega de FICHAS de leitura (serão computados no máximo 10 fichas de leitura)
critérios de avaliação das provas são:
- pertinência da argumentação
- coerência e coesão da argumentação
- conhecimento de aspectos formais do texto teatral e do texto teatral dramático
- conhecimento de alguns aspectos formais de desvios possíveis da forma dramático
- capacidade de analisar esses elementos em texto não lidos para os encontros sala de aula
virtual
- capacidade de transferir reflexões obtidas em textos lidos para os encontros telepresenciais
para outros textos
Bibliografia virtual
Vamos ler os seguintes textos (todos disponíveis online em formato pdf ou word)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, 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 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.

aprendizagem, épico brechtiano) e seus impactos na dramaturgia pós-moderna. Promover o
conhecimento de alguns textos dramáticos e não-dramáticos influentes para a compreensão
da história da escrita teatral sobretudo ocidental.

3

BENJAMIN, Walter. “O que é o teatro épico” 1a versão.
PALLOTINI, Renata. Introdução à dramaturgia. São Paulo: Ática, 1988.
SARRAZAC, Jean Pierre. Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo. São Paulo: Cosac
& Naify, 2012. (alguns verbetes apenas)
Textos teatrais:
BÜCHNER. Woyzeck
BRECHT, Bertolt. A decisão.
CHURCHILL, CARYL. Sete Crianças Judias.
GOMES, DIAS. A

invasão

IBSEN, Hendrik. Norma ou a Casa de Bonecas
KOLTES, Bernard-Marie. Na solidão dos campos de algodão
MÜLLER, Heiner. Hamletmáquina.
OLIVEIRA, Jé. Movimento No. 1.
SOYINKA, Woyle. O leão e a jóia.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4

17/05
24/05
31/05
07/06

5

14/06

6
7

21/06
28/06

8

29/06

9

30/06

10

05/07

11

12/07/

12

19/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula – a não ser onde constam as
três atividades assíncronas grifadas em amarelo
Aula panorâmica – significados diversos do termo “drama”
Análise e discussão do texto Dias Gomes – A Invasão
Análise e discussão do texto Ibsen – Nora ou a Casa de bonecas
Análise e discussão do texto David Ball – De trás para frente (o
que é uma narrativa dramática/ o que é um personagem
dramático)
Análise e discussão do texto de Renata Pallotini – Introdução à
Dramaturgia - (aprofundando as questões o que é uma narrativa
dramática/ o que é um personagem dramático)
Análise e discussão do texto de Büchner - Woyzeck
Análise e discussão de um texto contemporâneo que possui
relações formais com o Woyzeck de Büchner
Atenção- atividade assíncrona (em casa) – elaborar um texto
corrido respondendo a perguntas elaboradas pelo professor
sobre os textos lidos até agora – AVALIAÇÃO 1)
Atenção- atividade assíncrona (em casa) – elaborar um texto
corrido respondendo a perguntas elaboradas pelo professor
sobre os textos lidos até agora – AVALIAÇÃO 1)
Entrega das reflexões da avaliação 1 no moodle
Análise e discussão do texto de Brecht. A decisão
Análise e discussão do texto de W. Benjamin – O que é o teatro
épico
Desvios do drama - Análise e discussão do texto de Soyinka – O

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, 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 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.

Teoria:
BALL, David. Para trás e para frente – um guia para a leitura de peças teatrais. São Paulo:
Perspectiva, 1999.

4

26/07

14

02/08

15
16
17

07/08
09/08
16/08

18

23/08

EXAME

31/08

leão e a joia
Desvios do épico brechtiano – análise e discussão do texto de Jé
Oliveira – Movimento No. 1
Discussão online sobre o “épico” e o “teatro épico” e o “teatro
épico brechtiano” e seus desvios em relação a forma dramática
Entrega da prova com consulta via moodle (avaliação 2)
Análise e discussão do texto Heiner Müller - Hamletmáquina
Análise e discussão do texto de Bernard-Marie Koltés – A solidão
nos campos de algodão
Análise e discussão do texto de Carol Churchyll – Sete Crianças
Judias – comentários finais sobre a ‘crise do personagem
dramático, da trama dramática e do diálogo dramático’ (a partir
dos verbetes no Léxicon de Sarrazac)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:10, 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 00017021/2021 e o código 4QL29SC7.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
Dramaturgia da Cena

Curso

Licenciatura em Artes Cênicas

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

Stephan Baumgartel
Fase 5
obrigatória

Turma X/C

Contato 99979 2487
Contato
Nº Vagas 40

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)
6h

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
36h

36/54/72
30h
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

30h
Não há
Livre
Acesso à internet para acessar moodle e zoom e postar
material na plataforma moodle

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

Ementa:
Reflexão teórica associada aos processos de montagem teatral; procedimentos de suporte
ao trabalho de montagem; dramaturgismo do espetáculo teatral.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Refletir sobre os diversos procedimentos de montagem e os desdobramentos da
compreensão de texto (cênico e dramático) e de evento cênico (Performatividade), com
especial enfoque em poéticas da cena e suas leituras que evidenciam a tematização
enfática de dimensões como “contágio”, “fronteira”, “hibridização” e “mutação constante”, em
distanciamento de poéticas “identitárias” de (auto-)fechamento, de “pureza” e “organicidade”
do signo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Discutir a noção de “dramaturgia(s)” no contexto da montagem teatral

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:17, 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 00017021/2021 e o código 49IOF8M3.
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- Discutir dramaturgias de atuação “instáveis” a partir de Brecht e Artaud: instabilidades
calculadas e instabilidades em devir
- Discutir poéticas de realidades híbridas, situadas na fronteira entre o ficcional, o vivido
artisticamente, e o factual, o vivido empiricamente
- Criar um espaço interdisciplinar para a construção e o intercâmbio de procedimentos
criativos a partir de aspectos de “poéticas do contágio”
Procedimentos e critérios de Avaliação
- entrega de um dossiê de leitura com respostas a um questionário sobre as peças lidas na
disciplina
- entrega de uma prova escrita com consulta
- entrega de FICHAS de leitura (serão computados no máximo 10 fichas de leitura)
critérios de avaliação das provas são:
- pertinência da argumentação
- coerência e coesão da argumentação
- conhecimento de aspectos formais do texto teatral e do texto teatral dramático
- conhecimento de alguns aspectos formais de desvios possíveis da forma dramático
- capacidade de analisar esses elementos em texto não lidos para os encontros sala de aula
virtual
- capacidade de transferir reflexões obtidas em textos lidos para os encontros telepresenciais
para outros textos

Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2

19/05
26/05

3

02/06

4
5
6

09/06
16/06
23/06

7

30/06

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:17, 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 00017021/2021 e o código 49IOF8M3.

- Debater os procedimentos de montagem e seus contextos poéticos históricos: a cena como
texto e como acontecimento; cruzamentos entre texto e acontecimento;

ATIVIDADES
Todas as aulas síncronas (13h30 – 15h), menos as três aulas assíncronas
grifadas em amarelo
Aula panorâmica – diferentes aceitações e significados do termo “dramaturgia
Dramaturgia como prática de encenação 1 – texto
Pavis: “De onde vem a encenação”. Origem e Teoria. In: Pavis, Patrice. A
encenação contemporânea. São Paulo: Perspectiva, 2011
- Dramaturgia como prática de encenação 2 – texto
DORT, Bernard. “A representação emancipada.” In Sala Preta vol. 13, n. 1, jun 2013
p. 47-55.
Dramaturgia do ator - texto a ser escolhido
Atuar como dramaturgia de afetos – seleções de textos de Artaud e Ferracini
Atuar como dramaturgia de afetos - VIDOR, Heloise. A emoção é o ator - Brecht
Stanislawski, Grotowski. Disponível em:
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/141457310104200203
Atuar como dramaturgia de afetos - Atuação por Estados e a intensidade como

7

07/07

9

12/07

10

13/07

11

14/7

12

21/07

13
14

28/07
04/08

15

11/08

16

14/08

17
18
EXAME

01/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por STEPHAN ARNULF BAUMGARTEL em 17/05/2021 às 21:59:17, 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 00017021/2021 e o código 49IOF8M3.
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material.” In: Carreira, A. (org.). Atuação por Estados. Uma pesquisa sobre
procedimentos de atuação cênica.
Atuação como jogo entre afetos e sentido - RYNGAERT, Jean-Pierre. “O jogo e o
sentido” in: Ryngaert, Jean-Pierre. “Jogar, representar”. São Paulo: Cosac & Naify,
2009.
Atividade assíncrona! Elaboração de um texto reflexivo sobre dramaturgia do
ator/da atuação a partir de estímulos do professor
Atividade assíncrona! Elaboração de um texto reflexivo sobre dramaturgia do
ator/da atuação a partir de estímulos do professor (avaliação 1) - em grupos
de três/quatro, em forma de cartas entre os membros do grupo
Outras dramaturgias de agentes cênicos: dramaturgia da luz, dramaturgia do
espaço, dramaturgia do figurino, etc.
Dramaturgia cênica de um ativismo artístico - artivismo no Brasil: história,
conceitos, exemplos
Dramaturgia da convivência urbano em resistência - exemplos
Dramaturgia da festa como cena de resistência – por a coletividade
contemporânea em cena
Dramaturgia do corpo social - a dramaturgia de/com corpos marginalizados
[negros, femininos, lgbt+]
Atividade assíncrona! Elaboração de um projeto de artivismo (em papel, via
podcast, via video) que pode ou não ser também executado e registrado
(Avaliação 2)
Dramaturgia de plataformas online - exemplos
Dramaturgia de plataformas online - exemplos
Assíncrona – via moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Nome disciplina

3AGCO1

ESTÁGIO CURRICULAR SUP: TEATRO NA
COM. I

Curso
Professor (a)

Licenciatura em Teatro
Adriana Patrícia dos
Contato:
Santos
drica.teatroepedagogia@gmail.com
Vicente Concílio
viconcilio@gmail.com
--Cont:
Turma
N. Vagas 20
Fase 5ª
TET5-X
TET5-C
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar
materiais e links)
Plataforma ZOOM (link disponibilizado no moodle para aulas
síncronas)
Whatsapp e googledrive – para conversas emergenciais,
organização de grupos e edições de arquivos em grupo

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

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

Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
27
63
A confirmar
3ª feira das 13h30min às 16h10m
Disciplina Montagem Teatral II
Livre
Acesso a internet, computador e celular para acompanhamento
dos encontros síncronos e atividades assincronas

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

Ementa:
A prática de Teatro em comunidades: contato com práticas existentes; estudos de caso.
Perspectiva histórica da área. Objetivos e Métodos.Planejamento e Projeto de estágio.
Sondagem de temas para o desenvolvimento de trabalhos. Estágio supervisionado. Debate de
questões advindas da prática (em conjunto com a professora de Antropologia).
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Leitura e debate de bibliografia pertinente. Aulas síncronas expositivas. Fóruns de discussão:
espaços assíncronos para reflexão e discussão de conteúdos. Mediação pedagógica virtual:
mediação de atividades de aprendizagem. Midiateca: disponibilizada em cada tópico, reúne
materiais obrigatórios e complementares, tais como: textos, vídeos e imagens. Cartografia dos
saberes acerca das modalidades de trabalho com teatro em comunidade, especialmente
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experimentados na disciplina Metodologia de Ensino em Comunidades; Debate de temas
transversais significativos para os campos de estágio; Orientação para o desenvolvimento dos
projetos de estágio; Discussão e orientação dos planos de aula e do desenvolvimento das
atividades nos campos de estágio; Acompanhamento remoto dos campos de estágio [atividade
a ser realizada pelo(a) professor(a)-orientador(a)]
Objetivo
Levar os educandos a perceberem e compreenderem as possibilidades artísticas e pedagógicas
que podem surgir em processos teatrais em comunidades, fomentando o debate acerca das
razões que mobilizam seus processos de estágios;
Convidar os alunos a pensarem acerca dos modos de aproximação e de atuação nas
comunidades em que desenvolvem os seus estágios em caráter não presencial, levando-os a
pensar teórica e metodologicamente as práticas teatrais e a potência educacional dos trabalhos
que desenvolvem em seus contextos de atuação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Relatório do processo desenvolvido na comunidade - Engajamento, concentração, foco,
clareza, pertinência - 30%
Seminários de discussão e compartilhamento de projetos - argumentação, emprego dos
conceitos - 30%
Projeto de Estágio - Clareza expositiva, compreensão de todas as etapas e aspectos
constitutivos do projeto, correção ortográfica, emprego das normas acadêmicas - 40 %

Bibliografia virtual
( textos estarão disponíveis no Moodle)
A confirmar

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Semana

Data

Síncrona

1

18/05/21

X

2

25/05/21

X

3

01/06/21

X

4
5
6
7
8

08/06/21
15/06/21
22/06/21
29/06/21
06/07/21

X
X
X
X
X

9

13/07/21

X

ATIVIDADES
Síncronas das 13:30 às 16:10
Recepção, integração e apresentação do plano de ensino.
Mapeamento de vontades, linhas de trabalho e campos de
estágio
Aula expositiva – eixos de reflexão sobre o debate sobre
comunidade. Diretrizes e estímulos para Elaboração de projetos
Convidades 1- experiências de teatro em comunidades (ser ou não
ser da comunidade)
Elaboração de projetos
Elaboração de projetos
Elaboração de projetos
Roda de conversa – Compartilhamento dos projetos e entrega
Aula expositiva 2 – comunidades dissidentes (identidades e
pedagogias)
Convidades 2- experiências de teatro em comunidades
(vulnerabilidades e resistências)

10

10

20/07/21

X

11

27/07/21

X

12

03/08/21

X

13
14
15

10/08/21
17/08/21
24/08/21

X
X
X

Acompanhamento das práticas – compartilhamento de jogos e
adaptações no ambiente virtual
Acompanhamento das práticas – compartilhamento de jogos e
adaptações no ambiente virtual
Convidades 3- experiências de teatro em comunidades (desafios
da pandemia)
Entrega do relatório final
Dinâmica de avaliação do processo
Trabalho/exame final para quem não obteve média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
AGIO1
Código disciplina

Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na Escola I
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Iassanã Martins

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
126 h/a

Fase 7ª.

Turma: x

Contato
iassana.teatro@gmail.com
Contato
Nº Vagas

Moodle
Plataforma ZOOM
Googledrive
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
63 h/a
63h/a
Terças-feiras das 13h30min às 19horas
Orientações – agendadas com os/as orientadores/as
-

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares Acesso a internet e equipamento para digitação de textos
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Metodologias centradas na exploração temática: histórias de vida, resgate de histórias da
comunidade local, distanciada ou virtual; investigação de tema proposto pelo grupo. Formas de
enquadramento e sequenciamento. Papéis coletivos, individuais e personagens. O professor –
personagem. Drama – alternativas metodológicas: Dorothy Heathcote; Cecily O`Neill; Jonothan
Neelands

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral
• Desenvolver fundamentação teórica para a prática teatral na escola a partir da abordagens que
possam ser desenvolvidas por cada estagiário/a.
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Objetivos específicos
• Definir o projeto de estágio, de acordo com a realidade da turma e/ou escola;
• Discutir metodologias e práticas do Ensino do Teatro em Escolas;
• Discutir políticas educacionais no Brasil;
• Refletir sobre a presença do artista/a na escola;
• Discutir a relação processo/ resultado;
• Discutir o papel do professor-artista na mediação e intervenção na construção da cena gerada em
espaços escolares;
• Identificar formas de encenação no espaço escolar;
• Investigar formas de registro e de avaliação em artes cênicas na escola;
• Desenvolver prática supervisionada de teatro em escolas;
• Produzir reflexão crítica sobre a prática.
• Criar estratégias para aprofundar a troca entre os/as estagiários/as e as escolas;
• Promover encontros com professores visitantes;
Conteúdo Programático
• Elaboração de projeto e planos de aula;
• Formas de abordagem do teatro na escola;
• Políticas educacionais no Brasil;
• Reflexão sobre a prática;
• Estruturas de ensino e produção de conhecimento em teatro.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1 – Plano de Trabalho
Adequação da proposta ao campo de estágio; coerência nas escolhas metodológicas e na justificativa
do trabalho.
2 – Prática de Estágio
Regularidade nas orientações; manifestação de interesse, iniciativa e independência; organização dos
planos de aula em articulação com a proposta de estágio; entendimento do conteúdo e das
abordagens trabalhadas; qualidade do planejamento/execução/avaliação.
3 – Seminário Temático
Discussão das principais ideias dos textos de base; busca por outras referências; levantamento de
questões para debate; relações entre teoria e o contexto educacional.
4 – Artigo
Qualidade da reflexão sobre o ensino do teatro no contexto escolhido; interpretação crítica do
trabalho desenvolvido; fundamentação teórica relevante para subsidiar a escrita e qualidade da
redação.

Bibliografia virtual
BECKER, Fernando. Ser professor é ser pesquisador. Porto Alegre: Mediação, 2007.
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. MEC, 1996.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2019.
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CABRAL, Beatriz Ângela Vieira. Avaliação em Teatro implicações, problemas e possibilidades. Sala
Preta (USP), Universidade de São Paulo, v. 2, n.2, p. 213-220, 2002. Disponível em: . Acesso em: 15
dez. 2020.
CABRAL, Beatriz. Drama como método de ensino. São Paulo: Hucitec, 2006.
FAGUNDES, Tatiana Bezerra. Os conceitos de professor pesquisador e professor reflexivo:
perspectivas do trabalho docente. Revista Brasileira de Educação, v. 21, n. 65, p.281-298, abr./jun.,
2016. Disponível em: . Acesso em: 20 out. 2020.
FERREIRA, Taís. A escola no teatro e o teatro na escola. Porto Alegre: Mediação, 2010.
FREITAS, Luciane Prestes de. A escola como lugar de teatro: táticas de ocupação do espaço para o
teatro como disciplina na Educação Básica. Dissertação (Mestrado). Orientação: Prof. Dra. Vera Lúcia
Bertoni dos Santos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Programa de PósGraduação em Artes Cênicas, Porto Alegre, 2014. 136 f.
ICLE, Gilberto. Problemas teatrais na educação escolarizada: existem conteúdos em teatro?
Urdimento, n.17, p.71-77, set. 2011.
LARROSA, Jorge. Pedagogia Profana: danças, piruetas e mascaradas. Belo Horizonte: Autentica, 1999.
OLIVEIRA, Mariana Silva. Ensino de história do teatro na escola: das propostas aos meios. VI
Congresso de Pesquisa em Artes Cênicas - Anais ABRACE, 2010.
RYNGAERT, Jean-Pierre. Jogar, representar. São Paulo: Cosac Naify, 2009
SANTOS, V. L. B dos. Iniciação à Docência em Teatro: ações, relações e reflexões. São Leopoldo: Oikos,
2012.
TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

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

DATA
17/05
24/05
31/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona

14

13
14
15
16
17
18
EXAME

27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
31/08
06/09

Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Trabalho/exame final para quem não obteve média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
TET7X - 3AGES1
Código disciplina
Curso

(Estágio Curricular Supervisionado: Teatro na Escola
I)
Nome da disciplina
Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Filipe Brancalião

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

------------------------Fase 7 ª
Turma TET7X

Carga horaria total (h/a)
108 h/a regular
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato 11945186676
Contato
Nº Vagas 20

Moodle (para disponibilizar materiais e links)
Google Meet (link no moodle para aulas
síncronas
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
54 h/a
(no retorno presencial)
(h/a)
54 h/a
Terças-feiras das 15h20min às 17horas
Orientações – agendadas com os/as orientadores/as
Metodologia do Ensino de Teatro II (Escola)
Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de
textos

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

Ementa:
Metodologias centradas no texto. Construção e desconstrução do texto dramático. Texto e
Jogo. Fragmentos de Texto e construção das narrativas dramática e teatral. Apropriação do
Texto: analogia, paródia, colagem, hipertexto. Interfaces da cena teatral. Interfaces artísticas
nos currículos do ensino fundamental.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral
• Desenvolver fundamentação teórica para a prática teatral na escola a partir da abordagem
de cada estagiário.
Objetivos específicos
• Definir o projeto de estágio, de acordo com a realidade da turma e/ou escola;
• Discutir metodologias e práticas do Ensino do Teatro em Escolas;
• Discutir políticas educacionais no Brasil;
• Refletir sobre a presença do artista na escola;
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• Discutir a relação processo/ resultado;
• Discutir o papel do professor-artista na mediação e intervenção na construção da cena
gerada em espaços escolares;
• Identificar formas de encenação no espaço escolar;
• Investigar formas de registro e de avaliação em artes cênicas na escola;
• Desenvolver prática supervisionada de teatro em escolas;
• Produzir reflexão crítica sobre a prática.
• Criar estratégias para aprofundar a troca entre os estagiários e as escolas;
• Promover encontros com professores visitantes;
Conteúdo Programático
• Elaboração de projeto e planos de aula;
• Formas de abordagem do teatro na escola;
• Políticas educacionais no Brasil;
• Reflexão sobre a prática artística e pedagógica
• Estruturas de ensino e produção de conhecimento em teatro
• Avaliação em teatro.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1 – Projeto de estágio (Peso 1,5)
Critérios: adequação da proposta ao campo de estágio; coerência nas escolhas
metodológicas e na justificativa do trabalho.
2 – Prática de Estágio (Peso 4)
Critérios: regularidade nas orientações; manifestação de interesse, iniciativa e
independência; organização dos planos de aula em articulação com a proposta de estágio;
entendimento do conteúdo e das abordagens trabalhadas; qualidade do
planejamento/execução/avaliação.
3 – Seminário Temático (Peso 2)
Critérios: discussão das principais ideias dos textos de base; busca por outras referências;
levantamento de questões para debate; relações entre teoria e o contexto educacional.
4 – Artigo (Peso 2,5)
Critérios: qualidade da reflexão sobre o ensino do teatro no contexto escolhido; interpretação
crítica do trabalho desenvolvido; fundamentação teórica relevante para subsidiar a escrita e
qualidade da redação.
Bibliografia virtual
AQUINO, J. G. A escola como ela é. In: Educar 2001
www.educacional.com.br/reportagens/educar2001/texto06.asp
__________________. O X da educação: entrevista com Julio Groppa Aquino, especialista
em psicologia escolar. In: Zero Hora.com www.clicrbs.com.br/zerohora
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. MEC, 1996.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2019.
CABRAL, Beatriz Angela Vieira. “Avaliação em Teatro – implicações, problemas e
possibilidades”, in Sala Preta – Revista do Departamento de Artes Cênicas da USP. São
Paulo, ECA, 2002.
MASSCHELEIN, Jan. A pedagogia, a democracia, a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
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RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento. São Paulo: Ed. 34, 1996.
______. A partilha do sensível: estética e política. 2ª edição. São Paulo: Ed. 34, 2009.
______. O mestre ignorante: Cinco Lições sobre a emancipação intelectual. 3ª. Edição. Belo
Horizonte: Autêntica, 2011.
______. O espectador emancipado. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.
______. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo, 2014.
______. Democracia, Igualdade e Emancipação em um mundo em constantes mudanças.
Lavra Palavra, 2017. Disponível em: https://lavrapalavra.com/2017/09/15/democraciaigualdade-e-emancipacao-em-um-mundo-de-constante-mudancas/
Artigos da Revista URDIMENTO.
Volumes:
Pedagogia do Teatro: vozes na América Latina em processos de resistência. Florianópolis, v.
3, n. 36, 2019.
Pedagogia das Artes Cênicas: desafios e resistências. Florianópolis, v. 1, n. 34, 2019.
O ensino do teatro e a formação do professor. Florianópolis, v. 2, n. 17, 2011.
Teatro na Escola / Formação do professor / Formação do espectador / Teatro na
comunidade / Prática como pesquisa. Florianópolis, v. 1, n. 10, 2008.
(os artigos serão escolhidos de acordo com os interesses dos/as estudantes e dos campos
de atuação. Outros textos serão trabalhados, de acordo com as demandas da disciplina).
COMPLEMENTAR
VIGOTSKI, L.S. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
ICLE, Gilberto. Problemas teatrais na educação escolarizada: existem conteúdos em teatro?
Urdimento (UDESC), v. 17, p. 71-77, 2011.
MORAES, Danielle Rodrigues de. Teatro na escola: a reinvenção do espaço vigiado .
Urdimento, Santa Catarina, v.1, n.17, 2011, p.47-53.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
25/05

ATIVIDADES
Aula Síncrona – Apresentação do Plano de Ensino
Aula Síncrona – Projeto de Estágio – os desafios do ensino
remoto
Prática de Estágio
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3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

21/06

7

28/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16

25/08

17

26/08

18

27/08

EXAME

31/08

Orientação
Aula Síncrona – A Base Nacional Curricular Comum
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – A racionalidade neoliberal e sua presença na
educação
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O conceito de Skolé
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Uma questão de suspensão (Em defesa da
Escola)
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – A emancipação intelectual
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – A emancipação intelectual II
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O dissenso
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O dissenso II
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O círculo da potência
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – O papel do professor artista
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Cenas da Igualdade
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Cenas da Igualdade II
Prática de Estágio
Orientação
Aula Síncrona – Avaliação em Teatro
Prática de Estágio
Orientação
Atividade Assíncrona
Prática de Estágio
Orientação
Atividade Assíncrona
Prática de Estágio
Orientação
Atividade Assíncrona
Orientação
Exames
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE TEATRO
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Estática teatral 2)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em teatro

Professor (a)

Ivan Delmanto

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:7

Turma: Única

Contato:1197178087
9
Contato
Nº Vagas: 40

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Atividades
Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
36
36
Quintas-feiras, das 13:30 às 15:10h.
Não há
Livre
Microfone, computador, Zoom

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

Ementa:
Ementa: Textocentritismo e reteatralização –teatralidade –a era da encenação –teatro épico –teatro
poético –formas animadas –performance –a sociedade do espetáculo –cotidiano, teatro e
representação –história cultural e teatralidade.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina debaterá as diversas manifestações de arte realista, desde suas definições
mimética tradicionais até as diversas propostas de tensionamento e contestação da ideia de
representação, promovido pela pop art e demais manifestações performativas
contemporâneas.
Procedimentos e critérios de Avaliação
O eixo da disciplina será o texto teatral do dramaturgo alemão Botho Strauss, “A trilogia do
reencontro”. Quinzenalmente, grupos de estudantes serão responsáveis por apresentar uma
“leitura realista”de cenas do texto. Tais leituras serão avaliadas, tendo como critérios a
transformação dos conceitos estudados em aula em manifestações estéticas digitais.
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Bibliografia virtual.
ADORNO,T. Teoria Estética. Lisboa: edições 70, 2004.
_________. A arte e as artes. São Paulo: Bazar do tempo, 2017.
ASSMANN, Aleida. Espaços de recordação. São Paulo, Campinas: Unicamp, 2011.
BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. São Paulo: Ateliê, 2020.
BRECHT, B. “Sobre o realismo”. In: MACHADO, C.E.J. O debate sobre o expressionismo. São
Paulo: Unesp, 2018.
DANTO, Arthur. Após o fim da arte. São Paulo, Edusp, 1999.
EAGLETON, T. A ideologia da estética. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
FISCHER-LICHTE, E. Estética do performativo. Lisboa: Orfeu Negro, 2020.
HEIDEGGGER, Martin. Caminhos de floresta. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2014.
LUKÁCS, G. “Trata-se de realismo!”. In: MACHADO, C.E.J. O debate sobre o expressionismo.
São Paulo: Unesp, 2018.
WILLIAMS, R. A tragédia moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/5
2
27/5
3
3/6
4
5

10/6
17/6

6
7

24/6
1/7

8

8/7

9
10
11
12

15/7
22/7
29/7
5/8

13
14

12/8
19/8

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina. Divisão de grupos de trabalho.
O debate sobre o realismo no século XX: Lukács.
Apresentação da primeira leitura realista a partir de Botho
Strauss
O debate sobre o realismo no século XX: Brecht.
Apresentação da segunda leitura realista a partir de Botho
Strauss.
Tentativa de superação: o enodamento das artes, de Adorno.
Apresentação da segunda leitura realista a partir de Botho
Strauss
O realismo no século XXI: a estética da recordação, para Aleida
Assmann.
Apresentação da terceira leitura realista a partir de Botho Strauss
O realismo no século XXI: o fim da arte para Danto.
Apresentação da quarta leitura realista a partir de Botho Strauss
O realismo no século XXI: a crítica da representação promovida a
partir de Heidegger.
Apresentação da quinta leitura realista a partir de Botho Strauss
O realismo performativo, a partir de Erika Fischer-Lichte.
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15
16
17
18
EXAME

26/8

Apresentação da sexta leitura realista a partir de Botho Strauss.
Avaliação geral.

31/8 a
6/9
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Nome da disciplina

3PACO1

Espaço Teatral I

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Iassanã Martins

Contato
iassana.teatro@gmail.com

Monitor (a)

Contato

Tipo

Fase 7ª.

Turma: x

Nº Vagas

Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Moodle
Plataforma ZOOM
Googledrive

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

72 h/a
36h/a
Horários

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

36h/a

-

Terças-feiras das 13h30min às 17horas

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Montagem Teatral I

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares Acesso a internet e equipamento para digitação de textos,
necessários
caixa de som e/ou fone de ouvido.

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

Ementa:

Espaço teatral e cenografia: terminologia e conceitos. Funções e ações do cenógrafo/a, relações
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com a equipe teatral. Elementos plásticos e visuais do espaço teatral. Cenografia e áreas afins:
figurino, maquiagem e iluminação. Espaços rituais antigos e/ou multiculturais. Arquiteturas
teatrais históricas, do modelo grego ao italiano. O palco a italiana, hegemonia e modulações
cenográficas.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
A disciplina visa o conhecimento de distintos espaços teatrais e estudo de conceitos e práticas
teatrais de cenografia como dispositivos de criação para a cena.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Investigar modelos de espaço teatral;
Estudar conceitos, teorias e práticas sobre espaço, cenografia e elementos utilizados em cena;
Conhecer elementos básicos de cenografia, figurino, maquiagem e luz.
Investigar artistas e obras para ampliação de referencial de trabalho.

Conteúdo Programático

1. Conteúdo inicial
2. Modelos espaciais teatrais. Arena grega. Semi-arena romana. Espaços medievais.
3. Modelos espaciais teatrais. Espaços renascentistas e barrocos: italiano, elisabetano e
espanhol.
4. Modelos de espaços contemporâneos.
5. Conceitos, teorias e práticas. Cenografia.
6. Conceitos, teorias e práticas. Figurino.

7. Conceitos, teorias e práticas. Iluminação.
8. Conceitos, teorias e práticas. Maquiagem.
9. Profissionais (cenógrafas, iluminadoras, maquiadores, figurinistas) que são referência no
Brasil.
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10. Avalição final.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Estudo de fontes e materiais (textos, fotos,vídeos, áudios);
Leitura e discussão de textos;
Experimentação com um dos elementos cênicos trabalhados em aula (cenografia, figurino,
maquiagem ou luz);
Conversa com artistas convidados/as;
Fóruns de discussão;
Avaliação – 1) Pesquisa sobre um elemento de Espaço Teatral.
2) Projeto.

Bibliografia virtual
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMARAL, Ana Maria. O Ator e seus duplos – Máscaras, Bonecos, Objetos. São Paulo: Senac,2004.
CAMARGO, Roberto Gill. A função estética da luz. Ed. Fundo de Cultura. Sorocaba, SP, 2000.
DEL NERO, Cyro. Cenografia: uma breve visita. Editora: Claridade; Edição: 2ª, 2008.
HOWARD, Pamela. O que é cenografia? Tradução: Carlos Szlak. Edições Sesc São Paulo.
LIMA, Evelyn Furquim Werneck. Espaço e Teatro: do Edifício Teatral à Cidade como Palco. 7Letras,
1a. edição, 2008.
MAGALHÃES, Monica. Caracterização teatral: uma arte a ser desvendada. In: TELLES, Narciso,
FLORENTINO Adilson. Cartografias do ensino de teatro. Uberlândia: Edufu, 2009, p. xx
SAMPAIO, José Roberto Santos. Maquiagem teatral: uma experiência metodológica de ensino na
licenciatura em teatro. Tese (doutorado). Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da
Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2015.
SERRONI, J. C. Cenografia Brasileira. SESC Livros, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CORTINHAS, Rosângela. Figurino: um objeto sensível na produção do personagem. Dissertação de
mestrado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Porto Alegre,
BR-RS, 2010. Orientadora: Marta Isaacson de Souza e Silva.
LEAL, D. Luzvesti: iluminação cênica, corpomídia e desobediências de gênero. Salvador: Devires,
2018a. LEAL, D. Performatividade transgênera: equações, 2018.
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URDIMENTO. Revista do Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT). Centro de Artes (CEART).
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A luz em cena: criação e estética – aspectos
teóricos e práticos. v. 1, n. 31 (2018).
URDIMENTO. Revista do Programa de Pós-Graduação em Teatro (PPGT). Centro de Artes (CEART).
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A luz em cena: Interfaces e aprendizados. V., n.
37 (2020).

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA

DATA

ATIVIDADES

1

21/05

Aula síncrona

2

28/05

Aula síncrona + assíncrona

3

04/06

Aula síncrona + assíncrona

4

11/06

Aula síncrona + assíncrona

5

18/06

Aula síncrona + assíncrona

6

25/06

Aula síncrona + assíncrona

7

02/07

Aula síncrona + assíncrona

8

09/07

Aula síncrona + assíncrona

9

16/07

Aula síncrona + assíncrona

10

23/07

Aula síncrona + assíncrona

11

30/07

Aula síncrona + assíncrona

12

06/08

Aula síncrona + assíncrona

13

13/08

Aula síncrona + assíncrona

14

20/08

Aula síncrona + assíncrona

15

27/08

Aula síncrona + assíncrona

EXAME

06/09

Trabalho/exame final para discentes que não obtiverem média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE TEATRO
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(História do teatro I)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em teatro

Professor (a)

Ivan Delmanto

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

Contato:1197178087
9
Contato
Nº Vagas: 40

Fase:1
Turma: Única
Obrigatória
zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
36
36
Quartas-feiras, das 13:30 às 15:10h.
Não há
Livre
Microfone, computador, Zoom

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

Ementa:
Origens do teatro. O teatro das primeiras civilizações. Egito e Antigo Oriente. Grécia: a tragédia e a
comédia. Transição helenística. O mimo. Roma e Bizâncio. O teatro medieval: religioso, profano e as
manifestações religiosas

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina apresentará um panorama do teatro sob um ponto de vista não eurocêntrico.
Assim, as manifestações performativas do antigo Egito e as técnicas de yoga da Índia antiga
servirão de modelo inicial para compreendermos o conceito de performatividade. Em
movimento oposto, o estudo da tragédia e das comédias gregas e romanas exporá o
conceito de teatro a partir das ideias de mímesis e de representação, fundamental ao que
conhecemos como teatro no ocidente até hoje. Por fim, o teatro medieval será estudado
tanto a partir de suas manifestações hegemônicas, ligadas à Igreja Católica, quanto por meio
das corrosivas comédias profanas e populares.
Procedimentos e critérios de Avaliação
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A metodologia pedagógica da disciplina consiste em abordar os conteúdos programáticos
por meio da instauração de pequenos processos criativos, realizados em grupo, e tendo
como ponto de partida cenas da tragédia Eumênides, de Esquilo. Cada grupo trabalhará um
fragmento do texto de Ésquilo, procurando apresenta-lo a partir dos aspectos cênicos
estudados em cada tema: performatividades egípcia e indiana, tragédia grega, comédia
grega, tragédia romana, teatro medieval etc. Esses exercícios performativos consistirão na
avaliação da disciplina, que utilizará como critério a recriação dos conceitos estudados por
meio da prática cênica. No início de cada aula, uma dupla de estudantes será responsável
por apresentar a “memória artística”da aula anterior, promovendo a recordação e o
aprofundamento do que foi vivido anteriormente.
Bibliografia virtual.
BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000.
ARISTÓFANES. Lísistrata. São Paulo: Perspectiva, 2017.
ARISTÓTELES. Arte Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1972.
CÍCERO. Catilinárias. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
ELIADE, Mircea. História das Religiões. Lisboa, Ed. Cosmo, s.d.
ÉSQUILO. Êumenides. São Paulo: Iluminuras, 2000.
FRANCO JR, Hilário. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006.
PAPIRO DRAMÁTICO DE RAMASSEUM. Tradução, Comentário e Introdução de Emmanuel
O. Araújo. São Paulo: USP/ECA/CJE, 1974.
MINOIS, G. História do riso. São Paulo: UNESP, 2016.
SÊNECA. Medéia. São Paulo: Iluminuras, 2018.
SÓFOCLES. Édipo Rei. São Paulo: Perspectiva, 2004.
SZONDI, Peter. Ensaio sobre o trágico. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
Teatro medieval. Textos anônimos, mistérios e farsas.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Pensamento entre os Gregos. Rio: Paz e Terra, 1990.
VERNANT, Jean-Pierre. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Brasiliense, 1988.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/5
2
3

26/5
2/6

4

9/6

5

16/6

6
7
8

23/6
30/6
7/7

ATIVIDADES
Apresentação geral. Divisão de grupos de trabalho. O que é
teatro?
Tema 1: Performatividades no Egito Antigo
Tema 2: Performatividades e técnicas de ioga e xamanismo na
Índia Antiga
Tema 3: Mímesis e tragédia: a poética de Aristóteles contra as
Dionisíacas.
Tema 4: Um modelo de tragédia: o Édipo Rei de Sófocles e suas
encenações.
Tema 4: Outra tragédia: As Êumenides, de Ésquilo.
Tema 5: A comédia grega de Aristófanes
Tema 6: O teatro romano: Sêneca e a oratória de Cícero
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9
10

14/7
21/7

11
12
13
14
15

28/7
4/8
11/8
18/8
25/8

16
EXAME

31/8 a
6/9

Tema 7: O teatro medieval: religião e subversão pelo riso
Aventura performativa inspirada pelas performatividades do Egito
Antigo
Aventura performativa inspirada pelas performatividades indianas
Aventura performativa inspirada pelas tragédias gregas
Aventura performativa inspirada pela comédia grega
Aventura performativa inspirada na Medéia
Aventura performativa inspirada pelo teatro medieval. Avaliação
da disciplina.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3IMPR1
Código disciplina

Improvisação Teatral I
Nome da disciplina

Curso
Professor

Licenciatura em Teatro
Diego de Medeiros Pereira

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

Contato:
diego.pereira@udesc.br
Fase
Turma
Nº Vagas
1ª
TET1-X
20
Moodle Udesc – aulas síncronas pelo BBB (BigBlueButton)
e atividades assíncronas disponibilizadas na plataforma
Atividades
Atividades
Atividades Presencial
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
36
36
nenhuma
Segundas-feiras das 15h20min às 17h00min
Não se aplica
Livre
Acesso à internet, câmera, captação de áudio e equipamento
para digitação de textos.

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

Ementa:
Jogos Dramáticos. Improvisação Livre. Objetos. Estímulos: plásticos, verbais e sonoros.
Prontidão e Resposta.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Conteúdos:
Jogos de integração;
Exercícios de percepção e escuta coletiva;
Jogos Tradicionais;
Disponibilidade para o jogo;
Exploração de objetos reais e imaginários;
Jogos de transformação de objetos;
Jogos de regra;
Jogos Teatrais spolinianos;
Conceito de foco;
Ação como foco (Corporificação);
Regras do Jogo Teatral (Instrução);
Percepção da Plateia (Avaliação);

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA em 17/05/2021 às 20:07:37, 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 00017021/2021 e o código XM066M9T.
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Objetivos:
Favorecer a integração do grupo;
Desenvolver a percepção, a consciência corporal, a exploração do espaço e a
disponibilidade para o jogo;
Apresentar as metodologias Jogos Teatrais (abordagem de Viola Spolin) e Jogos
Dramáticos (abordagem francesa);
Debater e explorar os conceitos de foco, corporificação, instrução e avaliação;
Explorar relações de criação com objetos reais e imaginários;
Exercitar, individualmente e em pequenos grupos, a prática de improvisações a partir da
estrutura dos Jogos Teatrais: Onde, Quem, O quê;
Realizar experimentações cênicas a partir de diferentes estímulos: objetos, imagens,
figurinos, textos, entre outros;
Incentivar uma apropriação inicial, como educador/a em formação, de processos de
ensino e aprendizagem em teatro;
Aprender a analisar e conceituar as vivências práticas;
Analisar práticas de jogos por meio de materiais audiovisuais.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
1 – 01 Protocolo Individual (Peso 2,5)
Critérios: Capacidade de registro e descrição detalhada da aula; Habilidade para refletir
sobre a prática realizada em função da sua própria percepção e dos objetivos da aula;
Qualidade da escrita; Criatividade na elaboração.
2 – 02 Discussões de Texto (Peso 2,5)
Critérios: Apresentação dos principais conceitos/discussões do texto; Levantamento de
pontos para debate; Capacidade de articular os conceitos com as
vivências/experimentações; Envolvimento nas discussões.
3 – 01 Cena em Dupla- vídeo (Peso 05)
Critérios: Elaboração (corpo/voz) do/a personagem; Coerência no uso das ações físicas;
Consciência na escolha dos recursos cênicos (objeto, figurino, trilha, espaço, etc.);
Compartilhamento processual da criação.
Bibliografia virtual:
Os textos a serem discutidos ao longo da disciplina serão disponibilizados na plataforma
Moodle Udesc.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
17/05

2
3

24/05
31/05

4
5

07/06
14/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Apresentação da disciplina e do
grupo.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos de integração.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos de atenção, percepção e
movimento.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teoria dos Jogos Teatrais.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com objetos reais e
imaginários.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA em 17/05/2021 às 20:07:37, 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 00017021/2021 e o código XM066M9T.

Espaço e Personagem como focos;
Teoria dos Jogos Dramáticos;
Elementos estruturais do Jogo Dramático;
Práticas de criação a partir dessa abordagem.
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21/06
28/06

8
9
10
11
12
13

05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08

14
15
16

16/08
23/08
A
definir
A
definir
A
definir
06/09

17
18
EXAME

Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com espaço (Onde).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com papéis e relações
(Quem).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com Blablação.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com ação (O que).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Discussão do Texto 1.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Teoria dos Jogos Dramáticos
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com textos (cena).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Jogos com imagens, sons e
objetos (cena).
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Discussão do Texto 2.
Aula síncrona (15:20 – 17:00): Avaliação final da Disciplina.
Outras atividades
Outras atividades
Outras atividades

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por DIEGO DE MEDEIROS PEREIRA em 17/05/2021 às 20:07:37, 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 00017021/2021 e o código XM066M9T.

6
7
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(0000)
Código disciplina

(INTERPRETAÇÃO TEATRAL 1)
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM TEATRO

Professor (a)

MARIA BRIGIDA DE MIRANDA

Contato
brigidaudesc@gmail.c
om

Monitor (a)

A DESIGNAR

Contato

Tipo

Fase 1

Obrigatória/Eletiva

sim

Plataforma (s) que utiliza

MOODLE E ZOOM

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Síncronas (h/a)

Turma C e X

72
42

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Nº Vagas 20 e 20

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

30

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/software MOODLE/ZOOM
s necessários

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

Ementa:
A ação física. Objetivos e sub-texto. Leitura ativa do texto dramático. Exercícios a partir de
cenas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, 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 00017021/2021 e o código FMC598D4.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, 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 00017021/2021 e o código FMC598D4.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Promover o conhecimento de conceitos e a experimentação de princípios e técnicas de
interpretação desenvolvidas por Constantin Stanislavski, e refletir sobre a noção de ação
física como material básico para a interpretação teatral.
Objetivos específicos:
Promover o contato do discente com alguns dos conceitos e do sistema de atuação
postulado por Constantin Stanislavski.
Familiarizar os/as acadêmicos/as com algumas técnicas de preparação de ator/atriz do
Sistema Stanislavski.
Refletir sobre a noção de Ação Física de acordo com as referências do modelo conceitual de
Constantin Stanislavski.
Realizar exercícios práticos de interpretação utilizando a noção de Ação Física.
Escolha e criação de ações físicas para a estruturação de pequenas cenas em solo.
Estimular a capacidade de observação e análise da cena.
Estimular a reflexão sobre o próprio processo criativo

34

*ATIVIDADE 1 - Interação nas aulas práticas com a turma
DESCRIÇÃO Interação com a professora e grupo nas aulas remotas-síncronas - Peso 30%
Realização ao vivo, via web câmera de exercícios teatrais em pelo menos 3 aulas síncronas.
*ATIVIDADE 2 - Cena em Dupla - projeto audiovisual 1
DESCRIÇÃO 1. Em dupla sob a orientação da professora ou alguém por ela designada/o.
Filmar a leitura dramática de um trecho da peça teatral escolhida.
A dupla deve definir a partir dos dados do texto (e adaptações para as condições de
produção remota) o que aparecerá na imagem:
a. o cenário (onde),
b. a personagem com experimentação dos figurinos, adereços e maquiagem (quem).
Peso 30%
*ATIVIDADE 3 - Cena em Dupla - projeto audiovisual 2
DESCRIÇÃO 1. Em Dupla sob a orientação da professora ou alguém por ela designada/o.
Filmar a cena de um trecho da peça teatral escolhida.
A dupla deve definir a partir dos dados do texto (e adaptações para as condições de
produção remota) o que aparecerá na imagem:
a. o cenário (onde),
b. a personagem com experimentação dos figurinos, adereços e maquiagem (quem).
c. o texto decorado e a partitura das ações físicas das personagens (o que)
PESO - 40%
As atividades 2 e 3 devem ser filmadas e editadas em um vídeo de até 08 minutos e postado
na plataforma MOODLE.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS DOIS VÍDEOS - Elaboração (corpo/voz) do/a
personagem; Coerência no uso das ações físicas; Consciência na escolha dos recursos
cênicos (objeto, figurino, trilha, espaço, etc.); Compartilhamento processual da criação.

Bibliografia virtual
Filmografia
Retrato de Augustine - https://www.youtube.com/watch?v=dvtfnQf9BqI&t=2934s
A jury of her peers - <https://www.youtube.com/watch?v=I-SBOc9JZFc> tradução
automática para português.
Palestra de Elena Vássina - https://www.youtube.com/watch?v=YTiic0xkv58
How Stanislavski Reinvented the Craft of Acting.
<https://www.youtube.com/watch?v=iB1fPZX5Zgk&t=274s>

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, 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 00017021/2021 e o código FMC598D4.

Procedimentos e critérios de Avaliação

35

Aula síncrona - Apresentações Pessoais Exercícios de Integração
e Apresentação Plano

2

Aula síncrona - Detalhamento do Plano e Uso de Plataformas
Exercícios de Integração

3

Aula síncrona - Exercícios de Integração

4

Aula síncrona - Exercícios de Integração - Contato com o Texto

5

Aula síncrona - Exercícios de imaginação

6

Aula síncrona - Exercícios de ação física

7

Aula assíncrona - Assistir a peça filmada Retrato de Augustine
(observar trecho de uma cena e anotar as ações em relação ao
texto dramático)
https://www.youtube.com/watch?v=dvtfnQf9BqI&t=2934s

8

Aula síncrona - leitura do texto - estudo sobre o contexto e as
personagens

9

Aula síncrona - Avaliação - Atividade 2 - postagem e comentários

10

Aula assíncrona - Documentário sobre Constantin Stanislavsky

11

Aula síncrona - Exercícios de ação física e intenção - Porque agir?

12

Aula assíncrona - Assistir ao filme A jury of her peers - baseado
em peça - Bagatelas (observar trecho de uma cena e anotar as
ações em relação ao texto dramático)
https://www.youtube.com/watch?v=dvtfnQf9BqI&t=2934s

13

Aula síncrona - Personagem (entrevista) e criação de partitura de
ações físicas

14

Aula síncrona - levantamento de cena

15

Aula síncrona - levantamento de cena (tutoria com a monitora e
estagiária docente)

16

Aula síncrona -ensaio geral - levantamento de cena

17

Aula síncrona - Avaliação - Atividade 3 - postagem e comentários

18

Encerramento da Disciplina, comentários finais

EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BRIGIDA DE MIRANDA em 30/04/2021 às 14:30:50, 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 00017021/2021 e o código FMC598D4.
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3METAD

Metodologia da Construção de Texto

Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que
utiliza

Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Tereza Mara Franzoni
Contato: tfranzoni@gmail.com
João Vitor França
Cont: franca.joao698@gmail.com
Fase 1a
Turma TET1 N. Vagas 40
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar
materiais e links)
BBB BigBlueButton (link no moodle para aulas síncronas)
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
33
12
nenhuma
5a feira das 16h30min às 18h30min

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

Não tem
Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de textos

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

Ementa:
Análise e construção do texto académico. Leitura: objetivo, interpretação, resumo,
fichamento. Noções gerais sobre comunicações científicas: artigo, resenha, relatório,
monografia, seminário. Pesquisa Bibliográfica. Métodos e técnicas em ciências humanas e nas
artes. Conceito de ciência, pesquisa e método.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos













Conhecimento científico e produção acadêmica
As formas de comunicação científica e suas especificidades
Tipos de pesquisa e seus procedimentos
Levantamento bibliográfico: instrumentos e estratégias
Leitura e interpretação de textos acadêmicos
Análise dos textos: objetivo, argumento, estrutura, características.
Formas de Registros de leituras para produção textual
Formas de citação e referência bibliográfica.
Resenhas e artigos
Concepções teóricas e abordagens metodológicas
As teorias e os conceitos no texto acadêmico
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Objetivo
Possibilitar ao estudante experiências de leitura, interpretação, análise e construção de
diferentes formas de comunicações científicas, tendo em vista desenvolver sua familiaridade
com o texto acadêmico, suas características e os procedimentos para a construção do mesmo.
Espera-se que, ao longo deste processo, a disciplina possa fomentar a construção de uma
concepção crítica sobre a produção e divulgação do conhecimento científico, criando também
as condições necessárias à compreensão e ao domínio dos procedimentos adequados aos
trabalhos acadêmicos.
Procedimentos e critérios de Avaliação
O conteúdo da disciplina será ministrado de duas formas básicas.
Por um lado, serão ministradas algumas aulas expositivas, tendo em vista a introdução e, em
alguns casos, a síntese dos conteúdos referentes ao contexto e aos valores/critérios da ciência
e da produção acadêmica contemporânea. Estas aulas serão distribuídas ao longo do
semestre.
Por outro lado, serão desenvolvidos procedimentos de leitura, análise, discussão, trabalhos
em grupo e produção de trabalhos, que objetivam desenvolver a familiaridade com os textos
e procedimentos acadêmicos.
Avaliação
ATIVIDADE
Pesquisa
bibliográfica
Pequeno Artigo
Entrevista com
estudante do PPGT

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Desenvolvimento da pesquisa, adequação ao roteiro proposto,
apresentação e cumprimento das regras de citação e referência
Adequação ao roteiro proposto, capacidade de síntese, objetividade
na escrita e cumprimento das regras de citação e referência.
Realização da entrevista; sistematização dos resultados.

PESO
25,00%
50,00%
25,00%

Bibliografia virtual
(estes e outros textos estarão disponíveis no Moodle)
BAUER, Marrtin W. & GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto. imagem e som: um
manual prático. 3a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
BECKER, Howard S. Becker. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora:
2007.
BECKER, Howard S. Becker. Truques da escrita: para começar e terminar teses, livros e artigos. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Editora: 2015.
BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em
Ciências Sociais. Em Tese: Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC.
Vol. 2 no 1 (3), janeiro-julho/2005, p. 68-80
GALLO, Fábio Dal. A Etnografia na pesquisa em Artes Cênicas. Moringa: artes do espetáculo. João
Pessoa, V. 3 N. 2 jul-dez/2012
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de Pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
HOLANDA, Adriano. Questões sobre pesquisa qualitativa e pesquisa fenomenológica. Análise
Psicológica, v. 3, n. XXIV, p. 363-372, 2006.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Manual para elaboração e
normatização de trabalhos de conclusão de curso: graduação e pós-graduação. Florianópolis,
2016, disponível em,
https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/12510/MANUAL_2020_09_07_1599489825065_12
510.pdf. acesso em 21/02/2018.
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PATRIOTA, Rosangela. A escrita da história do teatro no Brasil: questões temáticas e aspectos
metodológicos. História, São Paulo, v.24, N.2, P.79-110, 2005
Periódicos:
MÓIN – MÓIN: REVISTA DE ESTUDOS SOBRE TEATRO DE FORMAS ANIMADAS.
Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC [vários números] disponível em
https://www.revistas.udesc.br/index.php/moin/issue/view/751
REVISTA NUPEART. Florianópolis, CEART/UDESC [vários números] disponível em
https://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
URDIMENTO - Revista De Estudos Em Artes Cênicas. Florianṕolis, PPGT/UDESC [vários
numeros] disponível em https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/index
DAPESQUISA. CEART/UDESC. [vários números] disponível em
https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa em:
www.scholar.google.com; www.periodicos.capes.gov.br

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Sema
na

Data

Síncro
na

1

20/05

sim

2

27/05

sim

3
4
5
6
7
8

03/06
10/06
17/06
24/06
01/07
08/07

não
sim
sim
sim
sim
sim

9

15/07

sim

10

22/07

sim

11

29/07

não

12
13
14
15

05/08
12/08
19/08
26/08

sim
sim
sim
sim

EXA
ME

02/09

ATIVIDADES
Síncronas das 16:30 às 18:30
Recepção da turma e apresentação do plano
Introdução da disciplina
Conhecimento científico e produção acadêmica
Orientação para o levantamento bibliográfico
Levantamento bibliográfico – Material em vídeo
Semana dos Calouros
Semana dos Calouros
[Apresentação do Levantamento Bibliográfico]
Tipos de pesquisa
Tipos de pesquisa Técnicas e Ferramentas de coleta de dados
Orientação para entrevistar estudantes do PPGT
Formas de comunicação científica e suas especificidades, destaque
para Artigo e ao TCC –
Trabalho com artigos de periódicos do CEART
Análise dos textos: objetivo, argumento, estrutura, características.
Orientação para o artigo
Concepções teóricas e abordagens metodológicas; As teorias e os
conceitos no texto acadêmico
Conversa com estudantes das ultimas fases sobre TCC
[Apresentação das entrevistas com estudantes do PPGT]
[Entrega do Artigo]
Debate e resolução de dúvidas. Avaliação qualitativa da disciplina
realizada pelos estudantes e devolução das correções e notas
Exame Final (p/ quem obteve média inferior a 7,0)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(3MET01)
Código disciplina

(TET1)
Metodologia do Ensino do Teatro 1

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Dra. Heloise Baurich Vidor

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

XXXXXXXXXXXXXXXX
Fase 1ª.
Turma C
Obrigatória
BBB moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Terças feiras
(h/a)
Segundas
das 13:30 às
feiras das
15:10h
13:30 às
15:10h

72

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

Contato
heloisebvidor@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas 40
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Segunda e/ou Terças feiras das 13:30h às 15:10h
(especificado no cronograma apresentado).
Não há
Livre
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Ementa:
Fundamentos da Arte na Educação. O binômio teatro educação. Os princípios gerais da
educação. Correntes educacionais. Perspectivas do teatro contemporâneo. O papel do jogo
no domínio da linguagem teatral. Jogos tradicionais e danças populares brasileiras. Jogo
dramático e jogo teatral. Fundamentos educacionais da prática teatral. Interações com
práticas teatrais na escola
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL Investigar os fundamentos da Arte e, especificamente, do Teatro na
Educação e sua relação com o ensino do teatro na contemporaneidade.
CONTEÚDO:
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Unidade I: Fundamentos da Arte na Educação – conceitos e contextos. Julgamento Estético
– debates a partir de problemas estéticos e análise das implicações das soluções
encontradas. Problemas estéticos/ A arca inclinada.
Unidade II: História da Arte na Educação. História do Teatro Educação no Brasil.
Documentos e aspectos legais, vinculados ao contexto escolar.
Unidade III: Fundamentos do Jogo e do Brincar no ensino de Arte/Teatro.
Unidade IV: Instrumentos de avaliação no ensino de Arte/Teatro (protocolos, portfólios,
diários de bordo, caderno de artista, correspondência epistolar).
Procedimentos e critérios de Avaliação (Todas PESO 1):
1) Seminário cênico (grupo). Tema: problemas estéticos: A arca inclinada. A
apresentação pode ser ao vivo (10 minutos) ou em formato digital (um vídeo de no
máximo 3 minutos); Critérios: * Articulação dos conteúdos teóricos * Habilidade em
relacionar-se com o grupo nas atividades, * Concentração, foco e disponibilidade para
as proposições práticas.
2) Apresentação de pesquisa sobre instrumentos de avaliação em Arte (grupo). Formato
digital no máximo 3 minutos; Critérios: * Objetividade; * Coerência; * Qualidade da
apresentação; * Fundamentação teórica.
3) Autoavaliação (individual). Formato de Carta dirigida à professora. - O estudante
deve estabalecer conexões entre sua percepção sobre o curso e os conteúdos
trabalhados em sala. - Formato da carta: A carta deve ter entre 2 e 3 páginas; letra
tamanho 12; espaçamento 1,5; margem superior e esquerda 3 cm e inferior e direita
2 cm. Não esqueça do local (cidade) e da data, assim como de seu nome completo.
Bibliografia virtual
BOSI, A. Reflexões sobre a Arte. São Paulo, Ática, 1986.
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. MEC, 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte. Ciclos 1 e 2 do Ensino Fundamental.
Brasília: MEC, 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte. Ciclos 3 e 4 do Ensino Fundamental.
Brasília: MEC, 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio. Linguagens, códigos e suas
tecnologias. Brasília:
MEC, 1999.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – Educação Infantil, Anos Iniciais, Ensino
Fundamental e Ensino Médio.2018
CABRAL, B. A. V. Manifestos. In Revista “O Teatro Transcende” do Departamento de Artes –
CCE da FURB –ISSN 2236-6644 Blumenau, v. 16, n. 01, p. 23-34, 2011.
CONCÍLIO, V. Além da cena: a utilização do registro escrito em Teatro-educação. In Revista
Digital Art& - ISSN 1806-2962 - Ano III - Número 04 - Outubro de 2005.
FLORIANÓPOLIS. Proposta Curricular para o Ensino Fundamental. 2008.
FREIRE, P. A importância do ato de ler. In: A importância do ato de ler em três artigos que
se completam. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
KOUDELA, I. & JÚNIOR, J.S. de A. (Org). Léxico de Pedagogia do Teatro, São Paulo,
Perspectiva, 2015.
KOUDELA, I. Pedagogia do Teatro e Teatro na Educação. In. Congresso Nacional da
Federação de Arte-educadores do Brasil e XV CONFAEB, 2004: trajetória e políticas do
ensino de artes no Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE: BRASíLIA: FAEB, 2005.
KOUDELA, I. ; SANTANA, A. P. Cursos de Arte: novos caminhos. Abordagens
metodológicas do teatro na educação. In. Congresso Nacional da Federação de Arte-
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educadores do Brasil e XV CONFAEB, 2004:trajetória e políticas do ensino de artes no
Brasil. Rio de Janeiro: FUNARTE: BRASíLIA: FAEB, 2005
LARROSA, J. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. In. Tremores – Escritos
sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
PIMENTEL, Lucia Gouvêa; MAGALHÃES, Ana Del Tabor Vasconcelos. Docência em Arte no
contexto da BNCC: É preciso reinventar o ensino/aprendizagem em Arte? Revista
GEARTE,Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 220-231, maio/ago. 2018.
http://dx.doi.org/10.22456/2357-9854.83234
PUPO, Maria Lúcia de Souza B. O lúdico e a construção do sentido. Sala Preta, 1, 181-187.
https://doi.org/10.11606/issn.2238-3867.v1i0p181____________________________. Desembaraçando os fios In. Educação & Realidade v.
30, n. 2,
Porto Alegra,UFRGS, 2005.
SLADE, Peter, O jogo dramático infantil, São Paulo: Summus. 1987. (A SER ESCANEADO
E ENVIADO)
SPOLIN, V. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1985.
_________. Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva, 2001.
_________. Jogos Teatrais na sala de aula. São Paulo: Perspectiva, 2007.
_________. O jogo teatral no livro do diretor. São Paulo: Perspectiva, 1999.
URDIMENTO – Revista de Estudos em Artes Cênicas. PPGT-UDESC. No 17. Florianópolis,
2011.
URDIMENTO – Revista de Estudos em Artes Cênicas. PPGT-UDESC. No 34. Florianópolis,
2019.
URDIMENTO – Revista de Estudos em Artes Cênicas. PPGT-UDESC. No 36. Florianópolis,
2019.
VIDOR, H. B. O Jogo Teatral na Construção da Narrativa em Sala de Aula. Revista
OUVIROUVER
no. 9. Uberlândia, 2010.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17 e 18 maio

ATIVIDADES
Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Atividades recepção dos calouros. Apresentação da disciplina.
Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Atividades recepção dos calouros.

2

24 e 25 maio

Tópico Arte e Estética
Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a). Aula
expositiva. Preparação de exercício em grupo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Tutoria.

3

4

31 e 1
maio/junho
Semana dos
calouros
7e8
Junho

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a.
Atividade semana dos calouros.
Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Atividade semana dos calouros.
.
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Atividade semana dos calouros.
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Semana dos
calouros
5

14 e 15 e 16
junho

Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Atividade semana dos calouros.
Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Tutoria. Preparação de exercício em grupo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Tutoria de exercícios em grupos.

6

21 e 22
Junho
Semana de
avaliação

Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Leitura. Preparação de exercício em grupo. 1ª. AVALIAÇÂO
Apresentação dos exercícios em grupos. 4 grupos (10
minutos cada grupo)
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
1ª. AVALIAÇÂO Apresentação dos exercícios em grupos. 4
grupos. (10 minutos cada grupo). Discussão dos exercícios
em grupos.

7

28 e 29
junho

Tópico TEATRO e EDUCAÇÂO
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Leitura.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
expositiva sobre fundamentos do teatro na educação.

8

5e6e7
julho

Tópico JOGO e Brincadeira
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Estudo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
sobre o brincar na educação.
AA Atividade 4h (vídeos)

9

12 e 13
julho

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Estudo.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
sobre o brincar na educação.

10

19 e 20
julho

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Leitura.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). Aula
expositiva sobre Jogo Teatral.

11

26 e 27 e 28
julho

Tópico Avaliação em Arte (protocolos, portfólios, diários
de bordo, caderno de artista)
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Pesquisa sobre avaliação em arte. Cada grupo vai
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pesquisar sobre um dos instrumentos acima colocados,
vinculados ao Ensino de Arte/Teatro. Preparação de
apresentação.
Aula assíncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Tutoria.
AA Atividade 4h. Pesquisa sobre avaliação em arte. Cada
grupo vai pesquisar sobre um dos instrumentos acima
colocados, vinculados ao Ensino de Arte/Teatro.
12

13

14

2e3
Agosto
Aula de
avaliação

Aula síncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Tutoria.

9 e 10
Agosto
Aula de
avaliação

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Pesquisa.

16 e 17
agosto

Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). 2ª.
AVALIAÇÃO Apresentação das pesquisas 6 grupos

Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a). 2ª.
AVALIAÇÃO Apresentação das pesquisas 6 grupos
Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Preparação da autoavaliação.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Tutoria.

15

16
17
18
EXAME
·

23 e 24
Agosto
Encerramento
da disciplina
e entrega de
avaliação.
31/08 a 06/09

Aula assíncrona segunda-feira das 13:30 às 15:10h (2 h/a).
Preparação da autoavaliação.
Aula síncrona terça-feira das 13:30 às 15:10h (2h/a).
Entrega de autoavaliação em formato de carta.
Encerramento da disciplina.
Recuperação e Exame

Cronograma sujeito a alteração, a critério da professora.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
MONTAGEM TEATRAL I
Nome da disciplina
Licenciatura em Teatro

Curso
Professor (a)
Monitor (a)
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/softwar
es necessários

André Carreira
(à selecionar)
Fase 5ª.
Turma C
obrigatória
Moodle/Zoom/Jitsi/Whatssap/
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)

carreira@udesc.br
Contato
Nº Vagas 20

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno
presencial)
50
26
Quintas e Sextas, das 13h20 às 17h50
INT III
Livre
Computador, câmera, microfone, tripés, projetor
digital e tela de projeção, software de edição de
imagem, software de edição de áudio e vídeo

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo
Res. 040/2020-Consuni)
Ementa:
Montagem de um espetáculo teatral sob direção de um professor, evidenciando a
construção das diferentes linguagens do espetáculo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Montagem de um espetáculo teatral sob direção de um professor, evidenciando a
construção das diferentes linguagens do espetáculo.
Conteúdos:
Ia Unidade –
Atuação e intensidade. O projeto de montagem.
IIa Unidade –
Atuação e trabalho em equipe.
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IIIa Unidade –
A prática dos ensaios. A direção do ator. A finalização do espetáculo no espaço e
seus elementos.
IVa Unidade A prática da apresentação e o exercício de auto crítica da direção.
Objetivos:
- Experimentar técnicas de atuação.
- Experimentar um processo de encenação de uma performance teatral.
Ia Unidade
Exercitar a atuação. Realizar mapeamento do projeto teatral.
IIa Unidade
Exercitar a atuação. Realizar mapeamento do projeto teatral.
Elaborar o projeto de montagem.
IIIa Unidade
Realizar ensaios para a construção do espetáculo.
IVa Unidade
Apresentar o espetáculo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
-Realização de exercícios de atuação.
-Apresentações em vídeo e exercícios práticos.
-Apresentação final ao vivo com público
A avaliação se baseia nos seguintes itens: Os alunos serão avaliados segundo critérios
técnicos previamente discutidos em sala, a saber:
- desenvolvimento do trabalho da atuação;
- compreensão dos conceitos discutidos em sala de aula;
- desenvolvimento (crescimento) do processo de ensaio e encenação;
- qualidade técnica final das apresentações.
Os instrumentos de avaliação e pesos:
- atuação (60 %)
- apresentação de ensaios e reflexão sobre o processo (20%);
- apresentação de trabalho final de apresentação (20%)
Com relação ao trabalho prático serão avaliados os seguintes aspectos: compreensão da
tarefa do ator; resolução das tarefas de construção da cena.
Bibliografia virtual
ARTAUD, Antonin. O Teatro e seu duplo. São Paulo, Max Limonad, 1987.
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BRAUN, Edward. 1986. El Director y la escena. Buenos Aires, galerna.
BRECHT, Bertolt. “Pequeno organom para o teatro”. In Teatro dialético. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1967
BORNHEIM, Gerd. Brecht: A estética do teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992.
CARREIRA, André. “Meyerhold: matrizes de uma interpretação distanciada”, in
Anais do Simpósio da International Brecht Society, vol.1, 2013.
CEBALLOS, Edgar. 1990. Principios de Dirección Escénica. México, Gaceta.
DUVIGNAUD, Jean. 1980. Sociologia do Teatro. México. Fondo de Cultura
Económica.
GROTOWISKY, Jerzy. Em Busca de Teatro pobre. Rio de Janeiro, Civilização
Brasileira, 1970.JAVIER, Francisco e ARDISSONE, Diana. Los Lenguajes del
Espectáculo teatral. Buenos Aires, UBA/FFyL. 1986.
LETZLER COLE, Susan. Directors in rehearsal. London, Routledge, 1992.
MEICHES, Mauro e FERNANDES, Silva. Sobre o trabalho do ator. São Paulo,
Perspectiva. 1993.
MEYERHOLD, Vsevolod. Do Teatro. São Paulo. Iluminuras: 2012.
PAVIS, Patrice. 1980. Diccionario del Teatro. Barcelona. Paidós Comunicación.
RIZZO, Eraldo Para. Ator e estranhamento: Brecht e Stanislavski, segundo Kusnet.
São Paulo: Ed. SENAC, 2001
RUDNITSKY, Konstantin. Russian and Soviet Theatre. London. Thames & Hudson.
1992.
RUIZ OSANTE, Borja. El Arte del Actor en el Siglo XX Bilbao. Artezblai: 2008
WEISZ, Gabriel. 1998. “Réquiem para un director”, in Urdimento, n.2. Florianópolis,
Universidade do Estado de Santa Catarina.
WEKWERT, Manfred. Diálogos sobre a encenação. São Paulo, HUCITEC, 1986.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/05
2

21/05

3

27/05

4

28/05

5

03/06

6

04/06

7

10/06

8

11/07

9

17/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
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10

18/07

11

24/07

12

25/07

13

01/08

14

02/08

15

08/08

16

09/08

17

15/08

18

16/08

19

22/08

20

23/08

21

29/06

22

06/07

23

13/07

24

20/07

25
26
27
28
29
30

27/07
03/08
10/08
17/08
09/08

EXAME

30/08
14/09

Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 6
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 8
horas/aula
Apresentação e avaliação – 2 horas/aula
Apresentação e avaliação – 2 horas/aula
Apresentação e avaliação – 2 horas/aula
Apresentação e avaliação – 3 horas/aula
Apresentação e avaliação – 5 horas/aula
Término do período letivo
Assíncrono (15h20 às 17h20)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
MONT1
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
180 horas
(144 horas ministradas
por Lívia Figueira e 36
horas ministradas por
outra professora)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/ equipamentos/
softwares necessários

Montagem Teatral I
Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Lívia Maria Vieira Pinto de
Andrade Figueira

Contato:
livia.afigueira@gmail.com
Cont:
N. Vagas 40

Fase 5a
Turma X
Moodle
Plataforma ZOOM (para aulas síncronas)
Whatsapp e googledrive
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
72
72
(Ministradas (ministradas
por Lívia)
por Lívia)
4ª das 15h às 18h
6ª das 13h às 18h
Livre
Acesso a internet, computador e/ou celular.

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

Ementa:
Desenvolver noções acerca da construção de um espetáculo teatral em suas diversas dimensões
(representação, cenografia, iluminação, sonorização, direção, produção e dramaturgia) através
do processo de montagem teatral e pesquisa.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo resumido
Aprofundamento na linguagem teatral e investigação da ação e da cena em modo remoto.
Investigação do acontecimento teatral a partir da relação com texto e da ação do público
(improvisação, encontro, composição)
Investigação de lógicas de composição entre o encontro síncrono com o público e cenas
gravadas remotamente
Investigação da intersecção entre narrativa ficcional e a cena autobiográfica.
Experimentos coletivo e com grupos específicos para composição de cenas
Formação de grupos de trabalho (GT Mídias, GT Produção, GT Dramaturgia e Espaço)
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Objetivo
Produzir, criar, ensaiar e compartilhar o material cênico emergido no processo de Montagem.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Registros individuais do processo em forma de Diário de Bordo.
- Leituras e discussões.
- Engajamento e contribuição nas atividades práticas de pesquisa e criação.
- Produção de material processual e final.
- Ensaios.
- Demonstrações de processo ao longo do percurso.
Avaliação
Trabalho escrito 1 – Diário de Bordo Virtual
Trabalho Cênico 1 – Produção cênica parcial
Trabalho Cênico 2 – Produção cênica final (processo, ensaios, compartilhamento)
Trabalho escrito 2 – Auto avaliação sobre o processo
Critério para avaliar os trabalhos: Grau de autorreflexão sobre o próprio processo.
Engajamento e dedicação às demandas coletivas. Aprofundamento nos princípios
trabalhados.
Bibliografia virtual inicial (parte da bibliografia será selecionada e sugerida conforme o
andamento do processo)

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência.
Revista Brasileira da Educação, Rio de Janeiro, n. 19, abr. 2002, p. 20-8.
FERRACINI, Renato; FEITOSA, Charles. A questão da presença na Filosofia e
nas Artes Cênicas. ouvirOUver, Uberlândia, v. 13, n. 1, jan.-jun. 2017, p.
106-18.
LECOQ, Jacques. O corpo poético: uma pedagogia da criação teatral. São
Paulo: Editora Senac / Editora Sesc São Paulo, 2010.
FABIÃO, Eleonora. Corpo cênico, estado cênico. Contrapontos, Itajaí, SC, v. 10, n.
3, set.-dez. 2010, p. 321-6
OIDA, Yoshi. El actor invisible. Barcelona: Alba, 2010.
RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2012.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
Semana

Data

ATIVIDADES
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1

19 e
21/05

Aula síncrona + assíncrona

2

26 e
28/05
02 e
04/06
09 e
11/06
16 e
18/06
23 e
25/06
30/06 e
02/07
07 e
09/07
14 e
16/07
21 e
23/07
28 e
30/07
04 e
06/08
11 e
13/08
18 e
20/08
25 e
27/08

Aula síncrona + assíncrona

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EXAME 14/09

Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Aula síncrona + assíncrona
Apresentações
Apresentações
Trabalho/exame final para quem não obteve média 7
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(#3TEAB2)
Código disciplina

(3TEAB2)
Nome da disciplina: teatro Brasileiro 1

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Ivan Delmanto

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

Não há
Fase:6
Turma:Única
X
Moodle/ Zoom
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
36
36
Quarta, 15:20h às 17:00h

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

Contato:119717808
79
Contato
N. Vagas:40
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)

Não há
Livre
Computador, microfone, Zoom

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

Ementa:
O teatro jesuítico. Os séculos XVII e XVIII –o teatro colonial. O império e a construção de um
teatro nacional: a comédia e o drama. Os edifícios teatrais, os dramaturgos, as companhias,
o público. Realismo: um teatro de tese e os valores nacionais. A comédia de costumes. O
simbolismo. O Teatro Experimental do Negro. O teatro de revista no século XIX e início do
século XX. As três primeiras décadas do século XX. O teatro e os projetos de modernização
do Brasil

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

A disciplina pretende apresentar uma visão acerca da formação do teatro
brasileiro, distinta dos parâmetros utilizados para se compreender o percurso
do teatro europeu. Partiremos de uma tentativa de compreensão do “Origens
do Autoritarismo brasileiro, da colonização ao Estado Novo”, unindo textos de
grandes intérpretes teóricos do Brasil à manifestações cênicas que, de alguma
maneira, problematizam a formação dessa sociabilidade autoritária. Em um
momento de catástrofe social como o que vivemos, acreditamos que a
universidade pública possui o dever de produzir pensamento sobre o percurso
histórico que nos conduziu até aqui. O projeto é que a disciplina de Teatro
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Brasileiro 2 dê continuidade à essa pesquisa coletiva, compreendendo o
período que vai do Golpe civil-militar de 1964 ao Golpe de 2016. Visando a
primeira etapa dessa investigação artística, em Teatro BR1, os diversos
modelos de encenação estudados, presentes ao longo da formação do teatro
brasileiro, durante o século XX, serão testados e recriados a partir de
experimentos performativos, chamados de “Aventuras”, a partir dos textos
estudados.

Procedimentos e critérios de Avaliação

Trabalho Teórico-Prático. Leituras performativas aventurosas sobre o
autoritarismo brasileiro, a partir de textos nacionais. Trabalho em grupo,
processo de ensaio e de criação, desenvolvimento e criação de performances
digitais, diálogo com os conceitos estudados em cada tema e com o momento
histórico atual, articulação entre teoria e prática.

Bibliografia virtual

COSTA, Iná Camargo. Sinta o drama. Rio de Janeiro: Vozes, 2001
__________________. Hora do teatro épico no Brasil. São Paulo: Graal 1998
FARIA, João Roberto. (org). História do Teatro Brasileiro, Volume 1: do
Modernismo às Tendências Contemporâneas. São Paulo: Perspectiva: Edições Sesc,
2013.
PATRIOTA, Rosangela. “Recordar, celebrar, memorizar: momentos do teatro no brasil
do
século
xx”.
In:
http://www.revistafenix.pro.br/PDF27/ARTIGO_05_ROSANGELA_PATRIOTA_F
ENIX_SET_DEZ_2011.pdf
PRADO, Decio de Almeida. Exercício Findo. São Paulo: Perspectiva, 1987.
______. Apresentação do Teatro Brasileiro Moderno. São Paulo: Perspectiva, 2001.
______. Teatro em Progresso. São Paulo: Perspectiva, 2002.
______. “Evolução da Literatura Dramática”. In: A Literatura no Brasil. São Paulo:
Global, 2003.
______. História Concisa do Teatro Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2008. ______. O
Teatro Brasileiro Moderno. São Paulo: Perspectiva, 2009.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/5
2

26/5

3

2/6

4

9/6

5

16/6

6

23/6

7

30/6

8

7/7

9

14/7

10

21/7

11

28/7

12

4/8

13

11/8

14

18/8

15

25/8

16
EXAME

31/8 a
6/9

ATIVIDADES
Apresentação geral. Divisão de grupos de trabalho. Autoritarismo
brasileiro e formação do teatro nacional.
Tema 1: O teatro de José de Anchieta e as “guerras justas” das
milícias contemporâneas. Leitura de capítulo de livro de Bruno
Manso A república das milícias.
Apresentação do grupo 1: Leitura cênica aventurosa do texto
Auto da festa de São Lourenço, de José de Anchieta.
Tema 2: Performatividades originárias e xamanismo indígena:
leitura do capítulo 8 do livro “A queda do céu”, de David
Kopenawa.
Apresentação do grupo 2: Leitura cênica aventurosa trecho do
livro: Performances do sonho. (sobre rituais de sonho coletivo
dos Xavantes)
Tema 3: Leitura de capítulo do livro de Ronaldo Vainfas, Trópicos
do pecado. Discussão: Os processos da Santa Inquisição no Brasil
como material performativo.
Apresentação do grupo 3: leitura cênica aventurosa de trechos do
processo Inquisitorial contra Filipa da Silva, acusada de
lesbianismo.
Tema 4: As murmurações no território das Minas Gerais:
performances populares republicanas e teatro Árcade. Leitura de
trechos do Livro de Tiradentes.
Apresentação do grupo 4: leitura cênica aventurosa de trechos do
Livro de Tiradentes.
Tema 5:. Leitura do capítulo “O homem cordial”, do livro Raízes
do Brasil. Discussão: O drama burguês cordial no Brasil.
Apresentação do grupo 5: leitura cênica aventurosa de cena da
peça Mãe, de José de Alencar.
Tema 6: Leitura de capítulo do livro Casa-grande e senzala, de
Gilberto Freyre. Discussão : Escravidão, autoritarismo, racismo e
teatro no início do século XX brasileiro.
Apresentação do grupo 6: leitura cênica aventurosa da peça
inédita Os negros, de Lima Barreto.
Tema 7: Leitura de trecho do livro A revolução burguesa no
Brasil, de Florestan Fernandes. Discussão: O teatro de resistência de
Maria Jacintha contra o Estado Novo: revolução e drama moderno no
Brasil?
Apresentação do grupo 7 : leitura cênica aventurosa de cena da
peça O gosto da vida, de Maria Jacintha.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(TET3-C)
Código disciplina

(Teatro de Animação - Bonecos)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Paulo Balardim

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

(à selecionar)
Fase 3ª.
Turma C
obrigatória
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
36
36
Terças, das 15h20 às 17h20

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

paulobalardim@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas 20
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, tripés, projetor digital e
tela de projeção, software de edição de imagem, software
de edição de áudio e vídeo

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

Ementa:
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Objetivos:
- Compreender os princípios elementares e as especificidades do teatro de animação.
- Conhecer os principais aspectos da história do teatro de bonecos no Brasil e em outras
culturas.
- Experimentar diferentes técnicas de confecção e animação de bonecos.
- Experimentar diferentes conformações de espaços cênicos para este gênero teatral.
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- Realizar pequenas esquetes com bonecos.
- Conhecer recursos pedagógicos para o ensino do teatro de animação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e práticas intercaladas. Utilização de vídeos como recurso didático.
Avaliações:
-Produções textuais (ou prova escrita) com base nas leituras e aulas expositivas (Apresentação,
clareza, coerência, compreensão dos conceitos e síntese)
-Confecção, improvisações e exercícios com bonecos (organização, atenção, domínio da técnica e
disponibilidade)
-Apresentações em vídeo e exercícios práticos (Criatividade, domínio da técnica e harmonia com o
grupo)

Bibliografia virtual

AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas. São Paulo: Edusp, 1993.
__________________. Teatro de Animação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1997.
BELTRAME, Valmor. Animar o inanimado: a formação profissional no teatro de
bonecos. São Paulo, 2001. Tese de Doutorado na Universidade de São Paulo.
BELTRAME, Valmor; MORETTI, Gilmar (org). Móin-Móin - Revista de estudos sobre
teatro de formas animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC (n°. 1 a 14 - disponível online
no site do PPGT/UDESC
Bibliografia complementar:
BALARDIM, Paulo. Relações de vida e morte no teatro de animação. Porto Alegre: Edição
do autor, 2004.
BELTRAME, Valmor (org). Teatro de Bonecos: Distintos olhares sobre teoria e prática.
Florianópolis: UDESC, 2008.
COSTA, Felisberto Sabino da. A poética do ser e não ser: procedimentos dramatúrgicos
do teatro de animação. São Paulo: USP, 2000. Tese.
CURCI, Rafael. De los objetos y otras manipulaciones titiriteras. Buenos Aires: Tridente,
2002.
CURCI, Rafael. Dialéctica del titiritero en escena: una propuesta metodológica para la
actuación con títeres. Buenos Aires: Colihue, 2007.
FILHO, Hermilo Borba. Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Rio de janeiro: Ed.
INACEN, 1987.
KLEIST, Henrich Von. Sobre o teatro de marionetes. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1997.
PIRAGIBE, Mário Ferreira. Manipulações: entendimentos e usos da presença e da
subjetividade do ator em práticas contemporâneas de teatro de animação no Brasil. Rio
de Janeiro: UNIRIO, 2011. Tese.
SANTOS, Fernando Augusto Gonçalves. Mamulengo: um Povo Em Forma de Bonecos.
Rio de Janeiro: Ed. MEC/FUNARTE,1979.
TREFALT, Urŏs. Dirección de títeres. Ciudad Real: Ñaque Editora, 2005.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
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2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16
17
18
EXAME

30/08
14/09

Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 5
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 4
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 4
horas/aula
Aula síncrona (15h20 às 17h20) + aula assíncrona – 4
horas/aula
Término do período letivo
Assíncrono (15h20 às 17h20)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(TET3-C)
Código disciplina

(Teatro de Animação - Bonecos)
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Teatro

Professor (a)

Lívia Maria Figueira

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

(à selecionar)
Fase 3ª.
Turma X
obrigatória
Moodle e Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
36
36
Terças, das 15h20 às 17h20

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

livia.afigueira@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas 20
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, tripés

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

Ementa:
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
História do teatro de bonecos; técnicas de confecção e animação; jogos dramáticos
intermediados pelo objeto/boneco; dramaturgia do teatro de animação; Mamulengo e
outras manifestações do teatro de bonecos popular brasileiro; animação/interpretação
com o boneco e com o objeto do tipo antropomorfo; o teatro de animação na escola.

Objetivos:
- Compreender os princípios elementares e as especificidades do teatro de animação.
- Conhecer os principais aspectos da história do teatro de bonecos no Brasil e em outras
culturas.
- Experimentar diferentes técnicas de confecção e animação de bonecos.
- Experimentar diferentes conformações de espaços cênicos para este gênero teatral.
- Realizar pequenas esquetes com bonecos.
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- Conhecer recursos pedagógicos para o ensino do teatro de animação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas expositivas e práticas intercaladas. Utilização de jogos, exercícios de sensibilização, confecção
de bonecos e apreciação de vídeos como recurso didático.
Avaliações:
-Produções textuais (ou prova escrita) com base nas leituras e aulas expositivas (Apresentação,
clareza, coerência, compreensão dos conceitos e síntese)
-Confecção, improvisações e exercícios com bonecos (organização, atenção, domínio da técnica e
disponibilidade)
-Apresentações em vídeo e exercícios práticos (Criatividade, domínio da técnica e harmonia com o
grupo)

Bibliografia virtual

AMARAL, Ana Maria. Teatro de Formas Animadas. São Paulo: Edusp, 1993.
__________________. Teatro de Animação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1997.
BELTRAME, Valmor. Animar o inanimado: a formação profissional no teatro de
bonecos. São Paulo, 2001. Tese de Doutorado na Universidade de São Paulo.
BELTRAME, Valmor; MORETTI, Gilmar (org). Móin-Móin - Revista de estudos sobre
teatro de formas animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC (n°. 1 a 14 - disponível online
no site do PPGT/UDESC
Bibliografia complementar:
BALARDIM, Paulo. Relações de vida e morte no teatro de animação. Porto Alegre: Edição
do autor, 2004.
BELTRAME, Valmor (org). Teatro de Bonecos: Distintos olhares sobre teoria e prática.
Florianópolis: UDESC, 2008.
COSTA, Felisberto Sabino da. A poética do ser e não ser: procedimentos dramatúrgicos
do teatro de animação. São Paulo: USP, 2000. Tese.
CURCI, Rafael. De los objetos y otras manipulaciones titiriteras. Buenos Aires: Tridente,
2002.
CURCI, Rafael. Dialéctica del titiritero en escena: una propuesta metodológica para la
actuación con títeres. Buenos Aires: Colihue, 2007.
FILHO, Hermilo Borba. Fisionomia e Espírito do Mamulengo. Rio de janeiro: Ed.
INACEN, 1987.
KLEIST, Henrich Von. Sobre o teatro de marionetes. Rio de Janeiro: Sete Letras, 1997.
PIRAGIBE, Mário Ferreira. Manipulações: entendimentos e usos da presença e da
subjetividade do ator em práticas contemporâneas de teatro de animação no Brasil. Rio
de Janeiro: UNIRIO, 2011. Tese.
SANTOS, Fernando Augusto Gonçalves. Mamulengo: um Povo Em Forma de Bonecos.
Rio de Janeiro: Ed. MEC/FUNARTE,1979.
TREFALT, Urŏs. Dirección de títeres. Ciudad Real: Ñaque Editora, 2005.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
18/05

ATIVIDADES
Aula síncrona + aula assíncrona
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

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
30/08
14/09

Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Aula síncrona + aula assíncrona
Término do período letivo
Assíncrono (15h20 às 17h20)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3TDAN1
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória

Técnica de Dança I
Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Zilá Maria Muniz

Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
60 (72 - regular)

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

Contato: zilamuniz@hotmail.com
Cont:
Fase 5a
Turma TET1
N. Vagas 20 turma C
20 Turma X
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar materiais
e links)
BBB BigBlueButton (link no moodle para aulas síncronas)
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
40
20
nenhuma
Turma X - 2a feira das 15h20min às 19 horas

Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de textos e espaço
físico em casa para realização das práticas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
Ementa: Fundamentos técnicos a partir de elementos da dança clássica, moderna e contemporânea.
Improvisação. Noções e conceitos de composição em dança. História da dança: tradição, modernidade e pósmodernidade.
Conteúdo resumido: Sistema ósseo/articular e muscular, coordenações e alinhamento postural.
Improvisação e espaço interno, estudo do movimento sobre qualidades, esforço, níveis, ritmo, fluxo e
espaços/temporais. Improvisação e composição de partituras, padrões e estudos de movimento.
Percepção e sensação.Construção de sentido e dramaturgia relacional para a criação de cenas e mini cenas
individuais e em grupo. Trabalho com objetos, imagens e textos.
Objetivo: Contemplar um processo de aprendizado em dança que integre teoria e prática, execução, criação e
análise crítica.
Avaliação: Produção de 3 estudos de movimento - 50%
Caderno de artista: Não somente um registro das atividades, mas um exercício criativo de escrita onde o/a
estudante escolherá temas e conteúdo da disciplina para narrar/compartilhar os pontos mais importantes da
teoria/prática da semana ou semanas - 30%
Análise e reflexão sobre proposições e textos - 20%.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2 -AULAS/ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS
MÊS

No

DIA

Atividades

Maio

1

19 X

Síncrona – Apresentação do plano de ensino e planejamento do semestre.

18 C

Assíncrona – Proposição 1
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2

Junho

3

4

5

6

7

Julho

8

9

26 X

Síncrona - Proposição 1

25 C

Assíncrona – Leitura do texto - SOTER, Silvia. Sobre técnicas e métodos.

2X

Síncrona - Fórum de discussão -

1C

Assíncrona - Proposição 2. Dobra, estica e torce

8X

Síncrona – Jogo de 3

9C

Assíncrona - Proposição 3. Partes do corpo

16 X

Síncrona – Somáticas - Proposição 4. Deslocamento e Imobilidade

15 C

Assíncrona – Escrita 1

23 X
22C

Síncrona- Dança Teatro e Composição do Estudo 1

30 X

Síncrona- Dança teatro

29 C

Assíncrona - Proposição 6. Impulso e Ação física

7X

Síncrona – Dança Moderna

6C

Assíncrona- Escrita 2

14 X

Síncrona – Dança Pós Moderna

13C

Assíncrona – Leitura do de Zilá Muniz. Rupturas e Procedimentos da dança Pós- Moderna.

Assíncrona: Proposição 5. Memória

Video:
10

21X

Síncrona; Composição do Estudo 2

20C

Fórum sobre o texto acima
Assíncrona: Proposição 7.

11

Agosto

12

13

14

15

28 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

27C

Assíncrona- Escrita 3

4X

Síncrona- - Proposição 8

3C

Assíncrona -

11 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

10 C

Assíncrona: Proposição 9

18 X

Assíncrona: Composição do Estudo 3

17 C

Escrita 4

25 X

Síncrona- Fórum de conversa sobre os trabalhos e ponderação sobre a disciplina em modo
remoto.

24 C
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3TECC1

Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
60 (72 - regular)

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

Técnicas Corporais I
Nome disciplina
Licenciatura em Teatro
Zilá Maria Muniz

Contato: zilamuniz@hotmail.com
Cont:
Fase 1a
Turma TET1 N. Vagas 20 turma C
20 Turma X
Moodle https://www.moodle.udesc.br/ (para disponibilizar
materiais e links)
BBB BigBlueButton (link no moodle para aulas síncronas)
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
40
20
nenhuma
Turma X - 4a feira das 15h20min às 19 horas
Turma C - 3a feira das 15h20min às 19 horas
Livre
Acesso a internet e equipamento para digitação de textos e
espaço físico em casa para realização das práticas.

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)
Ementa: Desenvolvimento de diferentes níveis de qualidade do movimento. Precisão, foco, prontidão.
Coros de movimento. Percursos espaço-temporais. Ritmo. Noções de cinesiologia. Improvisação e
composição de partituras de ações e movimento expressivo.
Conteúdo resumido: Técnicas e métodos; Os sentidos e sua relação com o movimento. Cinestesia e
Sinestesia; Observação e análise da arte do movimento de Rudolf Laban e os fatores do movimento;
Cinesfera: o corpo no mundo; Ações Corporais; Improvisação e jogo.
Objetivo: Por meio de materiais didáticos, principalmente sobre o Sistema Laban de análise do
movimento e proposições somáticas pretende-se ampliar a consciência sobre aspectos que envolvem o
movimento resultantes da ativação dos sentidos, da propriocepção (percepção do espaço) e da
cinestesia (percepção do movimento).
Avaliação: Produção de cena em formato solo, a partir de um texto dramático - 50%
Carta/protocolos: Não somente um registro das atividades, mas um exercício criativo de escrita onde
o/a estudante escolherá um ou uma interlocutora (real ou ficcional) para escrever uma carta e
narrar/compartilhar os pontos mais importantes da teoria/prática da semana ou semanas - 30%
Análise e reflexão sobre proposições e textos - 20%.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2 -AULAS/ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS
MÊS

No

DIA

Atividades

Maio

1

19 X

Síncrona – Apresentação do plano de ensino e planejamento do semestre.

18 C

Assíncrona – Proposição 1. Posições e pausas

26 X

Síncrona - Aula expositiva – O que um corpo pode

25 C

Assíncrona – Leitura do texto - SOTER, Silvia. Sobre técnicas e métodos.

2X

Síncrona - Fórum de discussão - SOTER, Silvia. Sobre técnicas e métodos.

1C

Assíncrona - Proposição 2. Dobra, estica e torce

2

Junho

3

06/07 - Carta 1
4

5

8X

Síncrona - Aula sobre Jogo

9C

Assíncrona - Proposição 3. Partes do corpo

16 X

Síncrona - Fatores do movimento - Laban

15 C

Assíncrona – Proposição 4. Deslocamento e Imobilidade – Imaginação.
20/07 – Carta 2

6

7

Julho

8

23 X
22C

Síncrona- Cinesfera

30 X

Síncrona- Tutoria

29 C

Assíncrona - Proposição 6. Impulso e Ação física

7X

Síncrona – Conversa sobre corpos dissidentes.

6C

Assíncrona - Proposição 7. Unidade e objetivos

Assíncrona: Proposição 5. Memória

03/08 - Carta 3
9

14 X

Assíncrona - Proposição 8. Subtexto

13C

Video: #Sescemcasa “Desconcerto” - Matheus Nachtergaele
https://www.youtube.com/watch?v=To0j0Ss_GkE&has_verified=1

10

21X

Síncrona: Fórum sobre as tarefas e conceitos trabalhados

20C

Síncrona – leitura texto - O espaço interno e inter-relações: apontamentos a partir do
sistema LMA/BF - Flavia Pilla do Valle e Cibele Sastre
Assíncrona: Proposição 9. Superobjetivo
17/08 - Carta 4

11

Agosto

12

28 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

27C

Assíncrona: leitura do texto- ANDRADE, Milton. Ação dramática, movimento funcional e
teoria do esforço: origens do pensamento teatral na obra de Rudolf Laban.

4X

Síncrona- Forum - ANDRADE, Milton. Ação dramática, movimento funcional e teoria do
esforço: origens do pensamento teatral na obra de Rudolf Laban.

3C

Assíncrona - Proposição 11
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31/08 - Carta 5
13

14

11 X

Síncrona: Tutoria do processo criativo

10 C

Assíncrona: Proposição 12.

18 X

Assíncrona: Composição dos solos

17 C

17 setembro - Entrega da última versão do vídeo SOLO
14/09 - Carta 6

15

25 X
24 C

Síncrona- Fórum de conversa sobre as cartas e solo em vídeo. Ponderação sobre a
disciplina em modo remoto.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
Técnicas Corporais III

Curso

Artes Cênicas

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

Bianca Scliar Cabral Mancini
Contato via moodle
Contato
Fase 5
Turma
Nº Vagas
obrigatória
Moodle/ Jiitsi/ GoogleMeet/ Teams/ Zoom/ Instagram
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a) (h/a)
(no retorno presencial)
16
56
nenhuma
quarta-feira das 15:20 às 18:30

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

Não há
Livre
é imprescindível câmera para gravação de vídeo
conexão estável de internet e dados para envio de
documentos/ arquivos das práticas a serem executadas de
modo assíncrono. Também é imprescindível que estudantes
sintam-se confortáveis em realizar as proposições práticas no
espaço que tiverem disponível, já que trata-se de uma
disciplina de cunho e estudo fundamentalmente prático, de
experimentação e mobilidade corporal.

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

Ementa:
Aperfeiçoamento da presença cênica. Princípios psico-físicos de uma utilização extracotidiana do
corpo. O ator criador-intérprete. Gesto, movimento e ação. A dramaturgia do corpo e os processos
compositivos.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina propõe estudos de corporalidade e espacialidade desde espaços restritos privados até
espaços amplos, operando a partir de protocolos investigativos e de experimentação a serem
realizados individualmente no primeiro bloco do semestre letivo. Também compõe o estudo a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BIANCA SCLIAR CABRAL MANCINI em 18/05/2021 às 11:27:11, 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 00017021/2021 e o código 1T569UBF.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Artes Cênicas
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Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Portifólio: 30 %
Entregue com o resultado/ documentação em 19 de julho
- disponibilidade, acuidade técnica, organização, empenho em encontrar limites e
possíveis expansões de sua condição de corporealidade, generosidade crítica,
2. Ensaio Crítico Dirigido: 25%
Depositado em
O ensaio deve expor uma reflexão sobre os textos indicados para leitura ao longo das
semanas. Será disposto uma estrutura de questões chave a serem alcançadas na composição
do ensaio. Mínimo 5 páginas/ máximo 10 (excluída capa e bibliografia), times new roman
espaçamento 1,5.
Entrega em 20 de Agosto
3. Seminário/ Ativadores: 15%
Exposição em Grupo sobre os textos/ artistas com elaboração de questões e partilha analítica.
Em grupos a ser realizado nos encontros síncronos.
- Clareza, organização, intertextualidade, habilidade analítica, generosidade.
- DATAS: 16 Junho/ 21 julho/ 25 Agosto
4. Trabalho Final: 30%
Composição prática final realizada a partir dos exercícios dispostos semanalmente e
apresentados no portfólio. Pode ser realizada em grupos de até 4 pessoas desde que esteja
explícita a participação e atuação de cada estudante na prática corporal. Os trabalhos serão
compartilhados em uma Mostra Coletiva ao final do semestre.
- precisão, concentração, entrega, plasticidade, memória, fluência, organicidade,
escuta, imaginação, desenvolvimento e aprofundamento a partir dos experimentos
da etapa I.

Bibliografia virtual
A ser disponibilizada no Moodle

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5

DATA
19 maio
26 maio
02
junho
09
junho
16
Junho

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula 15:30/ 17:45
Assíncrona
assíncrona
assíncrona
Síncrona 15:30/ 17:45

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BIANCA SCLIAR CABRAL MANCINI em 18/05/2021 às 11:27:11, 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 00017021/2021 e o código 1T569UBF.

apreciação e análise de obras/ artistas referência e a leitura de textos, depoimentos, cartas diários,
além de práticas colaborativas entre estudantes.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

23
Junho
30
junho
07 Julho
14 julho
21 Julho
28 Julho
04
agosto
11
agosto
18
agosto
25
agosto

assíncrona
assíncrona
assíncrona
assíncrona
Síncrona 15:30/ 17:45
assíncrona
assíncrona
assíncrona
assíncrona
Síncrona 15:30/ 17:45
Assíncrona EXAME
assíncrona MOSTRA DE TRABALHOS DATA A SER DEFINIDA COM A TURMA
assíncrona MOSTRA DE TRABALHOS DATA A SER DEFINIDA COM A TURMA
assíncrona MOSTRA DE TRABALHOS DATA A SER DEFINIDA COM A TURMA

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BIANCA SCLIAR CABRAL MANCINI em 18/05/2021 às 11:27:11, 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 00017021/2021 e o código 1T569UBF.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3VOZ1

VOZ 1

Curso
Professor (a)

Licenciatura em Teatro
BARBARA BISCARO

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

NÃO POSSUI
Fase 1
Turma C
OBRIGATÓRIA
MOODLE/ WHATSAPP/ ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

barbara.biscaro@gma
il.com

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

30
Quintas das 10h às 12h

24

N. Vagas 20

Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
Sem previsão

Livre
Fone de ouvido com microfone
Celular ou computador
Internet

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

Ementa:
Percepção e sensibilização auditiva. Bases anatômicas e fisiológicas para o uso da voz
profissional. Fundamentos da produção vocal: postura e relaxamento, respiração,
ressonância, articulação. Apoios respiratórios. Aspectos da fonação: ataque vocal,
intensidade, altura, tessitura e qualidade. Voz falada e voz cantada. Conscientização da
relação corpo-mente-voz. Espaço interior para a produção vocal. Exercícios e jogos
vocais.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina partirá do princípio da escuta como fio condutor da experiência formativa dos discentes,
sendo composta de exercícios práticos e leitura de materiais teóricos. As atividades teórico-práticas
serão realizadas de forma síncrona e assíncrona, no intuito de conectar as dimensões da voz e da
escuta como práticas indissociáveis. Princípios de composição sonora, ampliação do repertório
sonoro-vocal e reflexões acerca da vocalidade fazem parte do percurso formativo desta disciplina na
direção de ampliar a conscientização dos discentes acerca da voz e de suas aplicações no trabalho de
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professor e artista da cena.
I) Técnicas e práticas vocais em isolamento – exercícios práticos guiados através de áudios com o
objetivo de desenvolver a propriocepção auditiva-corporal-vocal do discente.
II) Paisagem sonora, musicalidade e ruído – uma série de aulas teóricas em formato de podcast,
abordando conceitos de voz e escuta.
III) Projetos práticos – estudos acerca da composição sonora através da captação, criação e edição de
sons no computador ou celular.

Procedimentos e critérios de Avaliação
AVALIAÇÃO 1) Auto-retrato – composição sonora e vocal individual. Peso: 50%
AVALIAÇÃO 2) Paisagem coletiva – composição sonora e vocal coletiva. Peso: 50%
Critérios de avaliação:
Elaboração estética e técnica dos exercícios, criatividade e abertura à experimentação, dedicação de
tempo à execução da proposta, disponibilidade no processo de criação a incorporar teorias e práticas
propostas ao longo das aulas.

Bibliografia virtual

LE HUCHE, F. & ALLALI, A. A voz: anatomia e fisiologia dos órgãos da voz
falada. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
BEHLAU, M. S. e ZIEMER, R. Psicodinâmica vocal. Em: L. P. FERREIRA
(Org.) Trabalhando a voz: vários enfoques em fonoaudiologia. São Paulo:
Summus, 1988.
BERRY, C. La voz y el actor. Barcelona: Alba Editorial, 2006.
QUINTEIRO, E. A. Estética da voz: uma voz para o ator. São Paulo:
Summus, 1989.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
20/05/21

2

27/05/21

3

03/06/21

4

10/06/21

5

17/06/21

6

24/06/21

7

01/07/21

ATIVIDADES
Apresentação do plano de atividades do semestre, divisão dos
grupos de trabalho e introdução dos conceitos das Sequências
Práticas. Aula síncrona via BBB Moodle: das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 1/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Atividade síncrona: avaliação das propostas criadas via BBB das
10:30h às 12h.
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8

08/07/21

Atividade assíncrona: execução da Proposição Somática 2 e
estudo dos materiais no repositório de conteúdo da disciplina.

9
10
11
12
13
14
15

15/07/21
22/07/21
29/07/21
05/08/21
12/08/21
19/08/21
26/08/21

.

EXAME

20/09/21

Prova teórica sobre os conteúdos e bibliografias do semestre.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
3VOZ3

VOZ 3

Curso
Professor (a)

Licenciatura em Teatro
BARBARA BISCARO

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

NÃO POSSUI
Fase 3
Turma X
OBRIGATÓRIA
MOODLE/ WHATSAPP/ ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

barbara.biscaro@gma
il.com

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

30
Sextas das 14h às 16h

24

N. Vagas 20

Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
Sem previsão

Voz 2
Livre
Fone de ouvido com microfone
Celular ou computador
Internet

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

Ementa:
Adaptação da técnica vocal à composição do personagem. Interação da voz com a situação cênica:
pausas, ênfases, entonação. Conexão da voz ao ambiente e ao receptor. Conexão voz-textopersonagem. Ação vocal: corpo e voz na construção do personagem. Jogos teatrais.
.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina dará continuidade aos trabalhos desenvolvidos no semestre anterior, com foco no tema
do teatro musical e todas as suas formas de combinação entre essas linguagens desde o século XIV
até os dias de hoje. As experimentações práticas deste percurso têm como foco o conceito de
partitura sonora, musical e vocal, introduzindo a prática de criação de partituras e como esse
procedimento perpassa diversos processos artísticos e de pesquisa ao longo do século XX. Os
conceitos teóricos partirão da ampliação de repertório acerca da junção entre teatro e música,
passando por formas cênicas como a ópera, music hall, cabaré, vaudeville, Musiktheather e outros.
I) Técnicas e práticas vocais em isolamento – exercícios práticos guiados através de áudios com o
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objetivo de desenvolver a propriocepção auditiva-corporal-vocal do discente.
II) Música e cena – uma série de aulas teóricas em formato de podcast, abordando conceitos de
música e cena em suas diversas linguagens.
III) Projetos práticos – estudos acerca da composição vocal e sonora através da captação, criação e
edição de sons no computador ou celular.

Procedimentos e critérios de Avaliação
AVALIAÇÃO 1) Experimento 1 – composição sonora e vocal individual. Peso: 50%
AVALIAÇÃO 2) Experimento 2 – composição sonora e vocal coletiva. Peso: 50%
Critérios de avaliação:
Elaboração estética e técnica dos exercícios, criatividade e abertura à experimentação, dedicação de
tempo à execução da proposta, disponibilidade no processo de criação a incorporar teorias e práticas
propostas ao longo das aulas.

Bibliografia virtual
BONFITTO, Matteo. O Ator Compositor. São Paulo, Perspectiva; 2002.
GAYOTTO, Lúcia. Voz, partitura da ação. São Paulo: Summus, 1997
BISCARO, Barbara. Vozes Nômades: escutas e escritas da voz em performance. Florianópolis: Tese
de Doutorado defendida junto ao Programa de Pós Graduação em Teatro/UDESC, 2015.
BURNIER, Luís Otávio. A arte de ator: da técnica à representação. Campinas, SP: Ed, da Unicamp,
2001.
CAMPO, Giuliano. Trabalho de corpo e voz de Zygmunt Molik. São Paulo: Editora É Realizações,
2012.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
21/05/21

2

28/05/21

3

04/06/21

4

11/06/21

5

18/06/21

6

25/06/21

7

02/07/21

8

09/07/21

ATIVIDADES
Apresentação do plano de atividades do semestre, divisão dos
grupos de trabalho e introdução dos conceitos das Sequências
Práticas. Aula síncrona via BBB Moodle: das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 1/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Aula síncrona das 10h às 12h
Vozes da diáspora – Estagiária docente Thuanny Paes
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 2/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: Voz e Cena 1/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
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9

16/07/21

10

23/07/21

11
12

30/07/21
06/08/21

13

13/08/21

14

20/08/21

15

27/08/21

Atividade assíncrona: execução da Sequencia 3/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: Voz e Cena 2/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
Compartilhamento dos resultados do Experimento 1
Atividade assíncrona: Voz e Cena 3/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
Atividade assíncrona: execução da Sequencia 4/ Atividade
síncrona: discussão da mesma via BBB das 10h às 12h.
Atividade assíncrona: Voz e Cena 4/ Atividade síncrona: discussão
do conteúdo via BBB das 10h às 12h..
Compartilhamento dos resultados do Experimento 2

EXAME

30/08/21

Prova teórica sobre os conteúdos e bibliografias do semestre.
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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.
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.

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.
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.

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.
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.

Aula no Zoom para debate sobre a disciplina e os processos de ensinoaprendizagem

6

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.
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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.

8

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.
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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
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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,
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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.
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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.
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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.
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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.

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.

9
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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.
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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
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.

Adição e subtração. Monumento e anti-monumento, pedestal.
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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.
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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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.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

59

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.

Bibliografia virtual
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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.
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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.
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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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.

63

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
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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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3
4
5
6
7
8
9
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,
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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
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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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(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.
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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.
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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

83

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.

89



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.
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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.
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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.
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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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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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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: 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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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.
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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.
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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.
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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

111

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

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 4BZ18Y1G.
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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.

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 4BZ18Y1G.

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
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.

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 4BZ18Y1G.

______. 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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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

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 4BZ18Y1G.

13

116

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

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.
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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

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.
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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.
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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.
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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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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.
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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.
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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 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

134

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.
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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.

146

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.
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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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ROSANGELA MIRANDA CHEREM em 12/05/2021 às 16:07:29, 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 51AB3UC5.
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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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ROSANGELA MIRANDA CHEREM em 12/05/2021 às 16:07:29, 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 51AB3UC5.

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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16

17

18

EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ROSANGELA MIRANDA CHEREM em 12/05/2021 às 16:07:29, 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 51AB3UC5.

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 08-09
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Desenho de Representação II)
Nome da disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Fabíola Reinert

Monitor (a)

Mariana Fernandes Martins

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

Fase
Turma
3
BDI16-3
Moodle, BBB, Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

72

Contato
(48) 996217868
Contato
(48) 988390447
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

44
28
Sextas feiras das 08:20h às 11:50h
Não há
Livre
Computador e internet, materiais de desenho

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

Ementa:
Desenvolvimento das habilidades para representação de formas tridimensionais por
meio do desenho. Exercícios projetuais realizados por meio de esboços (sketches) de
produtos industrializados (grafite e cor). Exercícios de render elaborados. Aplicações
de cor, volume, textura, materiais e detalhes. Representações de projetos acabados.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolvimento de métodos e técnicas para a representação de sketches de objetos,
materiais e texturas e renderização, com o objetivo de promover a melhoria da
capacidade técnica e de comunicação do aluno, pela utilização do desenho em
diferentes níveis de complexidade. Estimular a capacidade de visualização espacial
dos alunos, por meio de técnicas de expressão bidimensional. Representar diferentes
produtos por meio de sua configuração, superfícies e materiais pelo render.
Procedimentos e critérios de Avaliação
 Cada unidade será avaliada individualmente, através dos exercícios requisitados;
 Os parâmetros para avaliação compreendem: Qualidade dos trabalhos, Evolução individual,
Produtividade, Participação em aula.
 A nota final da disciplina se dará pela soma das notas das unidades, dividida por 3 (três).

2

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO A DISCIPLINA E SKETCHES
UNIDADE 2 – RENDER
UNIDADE 3 – INTEGRAÇÃO COM A PRÁTICA

Bibliografia virtual
MADEIRA, Ana Ester Correia. Do desenho ao design: a experiência do professor Célio
no centro de artes. Revista Nupeart, Florianópolis, v.13, p. 154-163, 2015. Disponível
em: &lt;http://revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/6125&gt;. Acesso em: 29
ago. 2016.
BONSIEPE, Gui. Design como Prática de Projeto. 1 online resource ISBN
9788521206774. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=218
3662 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
SENNA, Carlos Eduardo; SCHUCH, Juliana Xavier; ROCHA, Paula Amaral da;
GODOY, Veridiana de Meo Oliveira e. O sketch aplicado no design de produto.
Revista Brasileira de Expressão Gráfica, v. 4, n. 2 p. 23-37, 2016. Disponível em:
http://rbeg.net/artigos/artigo35.pdf. Acesso em 21 out. 2020.
CARDOSO, Eduardo; et al. Desenho no processo de geração de concepções de
projeto. Anais do 11 P&D Design. 2014. Disponível em:
http://www.ufrgs.br/ped2014/trabalhos/trabalhos/17_arq2.pdf. Acesso em: 21 out.
2020.
FERNANDES, Stefan Von Der Heyde; SILVA, Tania Luisa Koltermann. Tipos de
desenho aplicados ao design de produto. Revista Educação Gráfica, v. 18, n.2, 2014.
Disponível em: https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/148919. Acesso em: 21 out.
2020.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
21/05/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
UNIDADE 1
- Introdução à disciplina: apresentação do plano de ensino e formas de
avaliação.
- Aula teórica expositiva sobre o processo de projeto de design com o
auxílio do desenho de representação (sketches, perspectiva e
rendering).
- Aula expositiva sobre materiais: lápis, pincéis, marcadores, giz, papéis,
tintas e ferramentas de desenho (recapitular).
- Lista de materiais necessários para aula.
- Sketches investigativos e explorativos: desenhos utilizados durante o
processo de geração de alternativas e exploração de possibilidades
técnicas. Diferentes técnicas e tipos de sketches usados para estruturar
e entender problemas de design, bem como para explorar soluções de
projeto, funções e variações formais.
- Aplicação de exercício para casa.

2

28/05/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
Continuação do exercício I com acompanhamento e orientação.
Sketches explicativos: Desenvolver a habilidade de comunicar e explicar
o design de um produto – com propósito de apresentação e discussão ilustrando conceitos mais elaborados e detalhados ligados à forma,
função, construção e soluções de design.

3

04/06/21 Aula assíncrona

3

- Continuação do exercício I.

4

5

11/06/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
- Continuação do exercício I. Tratamento do desenho
selecionado, composição de pranchas e material para
apresentação.
- Finalização do exercício.
18/06/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
- Apresentação do exercício I: Comentários e discussão.
- Aplicação de exercício de criatividade

6

25/06/21 Aula assíncrona
UNIDADE II - Render avançado
- Aplicação de exercício.

7

02/07/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

8

09/07/21 Aula assíncrona

Continuação: assessoramento de exercício.
Cerâmica - Aula sobre técnicas para representação desses materiais;
Rendering: Aplicação de exercício.

9

16/07/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

10

23/07/21 Aula assíncrona

11

30/07/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

12

06/08/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a

Rendering: assessoramento de exercício
- Rendering: Aplicação de exercício.
Rendering: assessoramento de exercício
Aula prática: Trazer problemas da prática projetual para desenvolver
pranchas de apresentação de sketches explorativos e investigativos

13

13/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
- Aula prática: Trazer problemas da prática projetual para desenvolver
pranchas de apresentação de sketches explicativos

14

20/08/21 Aula assíncrona
UNIDADE III - Integralização da disciplina com a prática projetual II
- Acompanhamento e orientação render final

15

27/08/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
UNIDADE III - Integralização da disciplina com a prática projetual II
- Acompanhamento e orientação render final

16

03/09/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
Aula prática: Trazer problemas da prática projetual para desenvolver
pranchas de apresentação final.

EXAME

06/09/21 Aula assíncrona (exercício)

4
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11DESGE

Desenho Geométrico

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Vaga ainda em aberto

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

1ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*13:30 às 15:00 (síncrono)
15:20 às 17:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador, acesso à internet,
lápis, papel, compasso e par de
esquadros (esse para uso em
exercícios específicos)

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

Ementa:

Solução de problemas geométricos. Instrumentos e princípios do
desenho. Representação de figuras planas. Exatidão na solução de
problemas de geometria plana pelo uso de régua e compasso.
Objetivo Geral:
Propiciar ao aluno conhecimentos dos fundamentos geométricos, visando
capacitá-lo a resolver problemas gerados por necessidades de
representação de soluções gráficas em questões de design.
Objetivos Específicos:
(i)
Revisar conceitos primitivos, definições e propriedades
geométricas
elementares
aplicando-as
nas
construções
fundamentais. Construir e dividir ângulos.
(ii)
Identificar e aplicar propriedades de figuras geométricas
planas na construção de composições geométricas.
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(iii)

(iv)
(v)

Identificar e aplicar propriedades da circunferência e do
círculo na resolução de problemas gráficos de concordância.
Aplicar regras de inscrição e circunscrição na construção de
polígonos regulares.
Resolver problemas geométricos com precisão e clareza
aplicando os conceitos e propriedades geométricas e com uso
de régua e compasso.
Dar condição ao aluno de avaliar as formas e composições com
base nos princípios do desenho geométrico;
Proporcionar ao aluno a construção de um repertório de imagens
em design.

Procedimentos e critérios de Avaliação

A nota final da disciplina será composta por:
(i)
Prova 01 (peso 30%)
(ii) Prova 02 (peso 35%)
(iii) Prova 03 (peso 35%)

Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quando houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
Básica
MARCO, Carlos. Curso de Desenho, livro 1: construções fundamentais.
[S.I]: e. do Autor, 1964. 92p. (Enc.)
MARCHESI JÚNIOR, Isaias. Curso de desenho geométrico: livro do
professor. São Paulo: Ática, 1991. 2v. ISBN (Broch.)
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. 3. Ed. Rio de Janeiro:
Ao Livro Técnico, 1967. 332 p. ; ISBN (Broch.)
Complementar
BRAGA, Theodoro. Desenho Linear Geométrico. 13ª Ed. São Paulo: Cone,
19XX.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Aula 01 – 18/05 (08:20 às 12:00): Apresentação da Disciplina + Conceitos
Iniciais
Aula 02 – 25/05 (08:20 às 12:00): Lugares Geométricos 01
Aula 03 – 01/06 (08:20 às 12:00): Lugares Geométricos 02
Aula 04 – 08/06 (08:20 às 12:00): Lugares Geométricos 03 + Divisão de
Segmentos
Aula 05 – 15/06 (08:20 às 12:00): Prova 01
Aula 06 – 22/06 (08:20 às 12:00) Ângulos
Aula 07 – 29/06 (08:20 às 12:00): Triângulos
Aula 08 – 06/07 (08:20 às 12:00): Quadriláteros
Aula 09 – 13/07 (08:20 às 12:00): Circunferência
Aula 10 – 20/07 (08:20 às 12:00): Prova 02
Aula 11 – 27/07 (08:20 às 12:00): Polígonos
Aula 12 – 03/08 (08:20 às 12:00): Tangência
Aula 13 – 10/08 (08:20 às 12:00): Concordância
Aula 14 – 17/08 (08:20 às 12:00): Proporção Áurea
Aula 15 – 24/08 (08:20 às 12:00): Prova 03
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI-1DESTE)
Código disciplina

(1DESTE)
Desenho Técnico 2

Curso

Bacharelado em Design Industrial

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

Douglas Ladik Antunes
Sem monitoria
Fase – 3º
Turma - 1
Obrigatória
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)

72

(48)988343595
Contato
N. Vagas - 20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

60
12
?
Quintas-feiras das 08:20 às 11:50, das 08:20 às
10:20 aula síncrona expositiva, das 10:30 às
11:50 aula síncrona com acompanhamento
individual
Não há
Livre
Materiais para desenho e atividades: jogo de
esquadros
transparentes
tamanho
médio
(equivalente a marca desetec), compasso 12 cm
(equivalente a trident 9003), régua 30 cm
transparente (equivalente a desetec), lapiseiras
0,3 / 0,5 / 0,7 (equivalentes a Pentel), borracha
(equivalente a Staedtler Mars plastic), grafite 0,3 /
0,5 / 0,7 HB, grafite HB ou B para compasso, fita
adesiva estreita, materiais de limpeza (álcool e
pano), folhas A4 com margem.
Equipamentos: Mesa com superfície lisa para
desenho, cadeira ergonômica para mesa,
computador, Microsoft Teams instalado.

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

Ementa:
Formas de representação dos objetos, visando orientar a fabricação de produtos e
componentes. Cotagem e notas. Elementos de fixação móveis e permanentes.
Elementos de máquinas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
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Unidade 1
Estudo e prática de desenhos de detalhes de componentes e formas particulares de
representação como os cortes e secções, bem como os sistemas de cotagem,
visando sua fabricação e funcionalidade, através dos seguintes conteúdos:
1. Corte Pleno;
2. Meio Corte;
3. Corte Rebatido;
4. Corte Composto;
5. Secções;
6. Tipos de hachuras;
7. Cotagem: dimensional (e de localização), de fabricação, funcional, não funcional,
sistemas de cotagem.
Unidade 2
Estudo e prática de desenhos de orientação à montagem e desmontagem de
conjuntos através das perspectivas explodidas. Conhecer as formas de conexão
provisórias e permanentes, diretas e indiretas através dos elementos de máquinas
padronizados e não padronizados.
1. Perspectivas explodidas: eixos de montagem, ordem de montagem e
desmontagem;
2. Sistemas de conexão não padronizados e classificação das principais formas de
conexão: rígidas, parciais, elásticas, diretas, indiretas, permanentes, provisórias.
3. Estudos dos elementos de máquinas padronizados, sua representação
esquemática, suas funções e princípios dos processos de seleção e especificação:
a. Porcas, parafusos e arruelas;
b. Rebites;
c. Soldas e união por colagem;
d. Rolamentos e mancais de apoio;
e. Anéis elásticos e anéis de vedação;
f. Sistemas de transmissão: chavetas, polias e correias;
g. Sistemas de transmissão: engrenagens.
Unidade 3
Estudo e prática de desenhos de conjunto em vistas ortográficas e dos esquemas
de informações adicionais como as notas e as listas de materiais:
1. Desenhos de Conjunto: áreas de desenho, notas, dobragem e organização das
folhas de desenho;
2. Cotagem em desenho de conjunto;
3. Sistemas de informações adicionais: sistemas de ajustes ABNT, tolerâncias,
rugosidade superficial e textura de superfícies;
4. Lista de materiais: funções, execução e especificação técnica de componentes.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1, ao final da Unidade 1, de cunho teórico e prático (exercício), individual
sem consulta.
Critérios: Coerência na construção das vistas ortográficas, respeito às regras
(alinhamento, figuras contíguas e configuração), organização da folha (limpeza,
margens, dobras), qualidade do traço, coerência e qualidade da cotagem.
Avaliação 2, trabalho: em meados da Unidade 2, tendo enfoque em perspectiva
explodida.
Critérios: Coerência na construção das perspectivas, aos planos perspectivos,
respeito aos eixos de montagem e desmontagem, organização da folha (limpeza,
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margens, dobras), qualidade do traço, coerência e qualidade da cotagem e disposição
de informações adicionais.
Seminário (SE): com conteúdos sobre elementos de máquinas, ao final da Unidade
2.
Critérios: Domínio sobre os termos técnicos relacionados ao tema, coerência da
apresentação das funções dos "elemaqs", coerência da abordagem sobre tipos de
elemaqs (variedade), coerência da abordagem sobre seleção de elemaqs, coerência
da abordagem sobre especificacão técnica de elemaqs, clareza e organização da
apresentação.
Trabalho Final: ao final da Unidade 3, de cunho teórico e prático (exercício),
individual sem consulta.
Critérios: Coerência na construção das vistas ortográficas do conjunto, Coerência na
construção dos cortes e detalhamentos do conjunto, respeito às regras (alinhamento,
figuras contíguas e configuração), organização da folha (limpeza, margens, dobras),
qualidade do traço, coerência e qualidade da cotagem, coerência e qualidade da
legenda e lista de materiais.
Bibliografia virtual
BORNANCINI, J. Desenho Técnico Básico: fundamentos teóricos e exercícios a mão
livre. Ed Sulina. Porto Alegre.
FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica.
2.ed. São Paulo: Globo, 1989. 1093.
SPECK, José H.; PEIXOTO, Virgílio V. Manual Básico de Desenho Técnico. Ed.
UFSC. Fpolis, 1977
COMPLEMENTAR
CARVALHO, Benjamim de A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: Ed Livro Técnico
S.A.,1992.
DIAS, Carlos Tavares; RIBEIRO, Arlindo Silva. Desenho Técnico Moderno. São
Paulo: LTC,2006.
ETT- Manual do Desenho Mecânico. Joinville, 1973.
GIONGO, Afonso. Desenho Geométrico. São Paulo: Ed. Nobel, 1979.
MANFÉ, G. et. al. Desenho Técnico Mecânico. Ed. Hemus. 1V, 2V, 3V.
PENTEADO, José Arruda. Curso de desenho. São Paulo: SENAC, 1996.
PEREIRA, Aldemar. Desenho técnico básico. Rio de Janeiro: 8ª Ed. Francisco Alves,
s.d, 1988
PROVENZA, Francesco. Desenhista de maquinas. 47. ed. São Paulo: F. Provenza,
1999. ________. Manual do Projetista. 47. ed. São Paulo: F. Provenza, 1999.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Carga horária: 30 horas aula síncronas de aulas expositivas, 30 horas aula síncronas
de acompanhamento de exercícios, 12 horas aula assíncronas na realização de
exercícios.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Código disciplina: BDI 16-5
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 72hs
72hs/a

Ergonomia II
Design Industrial
Giselle Schmidt Alves Díaz Merino
(48) 99915.1003
gisellemerino@gmail.com
Fase 5a
Turma DI
N. Vagas
Obrigatória
Plataforma Moodle - BBB (Big Blue Button)
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a) Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)
44hs
28hs
Quintas-feiras 8:20hs.

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Ergonomia I – Design Industrial
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador e/ou celular + internet
necessários

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

Abordagem ergonômica de sistemas. Investigação ergonômica. O organismo humano,
biomecânica e antropometria. Fatores influentes do trabalho. O entorno humano. Elementos
de controle e informação. Ergonomia do produto, do projeto, nos serviços e no cotidiano.
Ergonomia cognitiva.

OBJETIVOS:
GERAL
Conhecer e dominar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas da Ergonomia, do Design
Centrado no Usuário e da Usabilidade no desenvolvimento de produtos.
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ESPECÍFICOS
• Estudar e analisar os conceitos fundamentais da Ergonomia, Design Centrado no
Usuário e da Usabilidade;
• Conhecer os princípios do Design Universal e do Design Inclusivo;
• Compreender o conceito, a classificação e aplicação da Tecnologia Assistiva no âmbito
do Design Industrial;
• Aplicar os métodos e técnicas de projeto ergonômico de produtos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO
• Aspectos gerais da Ergonomia
• Tipos de Ergonomia (concepção; correção e conscientização)
• Domínios de Especialiação (física, cognitiva e organizacional)
• Conceito de Design Centrado no Usuário & Empatia
• Design Universal & Design Inclusivo
• Usabilidade
UNIDADE II – TECNOLOGIA ASSISTIVA
• Conceito, classificação
• Panorama nacional e internacional
• Tecnologias (equipamentos e simuladores)
• Projetos de TA
UNIDADE III – PRÁTICAS ERGONÔMICAS
• Métodos e técnicas de Ergonomia aplicados ao projeto de produtos;
Avaliação ergonômica de produtos, com foco na usabilidade e uso de
tecnologias/simuladores
PROCEDIMENTOS

A metodologia se apoiará na apresentação de conteúdos básicos, por meio de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais, leituras individuais, atividades práticas dirigidas e debates.
O período de AULAS REMOTAS (devido a Pandemia COVID-19) acontecerá via plataforma
Moodle, por meio do BBB (Big Blue Button) de forma preferencialmente síncrona no dia e
horário da disciplina e complementado por momentos assíncronos.
MATERIAL DE APOIO
Todo o material da disciplina desde plano de ensino, textos, slides referentes aos conteúdos
abordados em sala de aula, estarão disponíveis na plataforma Moodle:
www.moodle.udesc.br
AVALIAÇÃO
AV1 – Avaliação de Produtos e Requisitos Ergonomicos (seminário)
AV2 – Tecnologia Assistiva (Seminário)
AV3 – Projeto Ergonomico de Produtos (Trabalho Escrito e Apresentação)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Clareza, organização, cumprimento dos itens exigidos seguindo orientações dadas pela
professora via moodle; conexão do conteúdo com a prática.
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*Obs: as avaliações possuem o mesmo peso (1).
A média final (MF)se dará pela soma das atividades avaliativas (AV) divididas por 3 (número
de atividades) AV1 + AV2+ AV3/3 = MF
BIBLIOGRAFIAS
Bibliografia Virtual:
Definição Internacional de Ergonomia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656701/mod_resource/content/1/definicao_internation
al_ergonomia.pdf
Boa ergonomia, boa economia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656702/mod_resource/content/1/boa_ergonomia_boa_
economia.pdf
Desenho Universal: um conceito para todos.
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/876821/mod_resource/content/2/universal_web-1.pdf
MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz. GODP - Guia de orientação para Desenvolvimento de Projetos:
Uma metodologia de Design Centrado no Usuário. Florianópolis: Ngd/Ufsc, 2016. Disponível em:
‹www.ngd.ufsc.br› Acesso em: 18/fev/2020.
PREVEDELLO, Clarissa Felkl. Design de Interação e motivação nos projetos de interface para objetos de
aprendizagem para EAD. https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/31389/000780361.pdf

QUINTÃO, Fernanda de Souza. Design de informação em plataformas colaborativas online baseadas na
imagem cartográfica digital https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122977
Bibliografia Básica:
CYBIS, Walter Otto; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade:
conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2010
BASTIEN, C. & SCAPIN, D. Human factors criteria, principles, and recommendations for HCI:
methodological and standardization issues. (Internal Repport). INRIA. 1993.
GRANDJEAN, Ettiene. Manual da Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. São Paulo: Artmed Bookman, 2004.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
MORAES, Anamaria; MONT’ALVÃO, Cláudia. Ergonomia – Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: A.
de Moraes, 2003.
TILLEY, Alvin R. As medidas do homem e da mulher. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto
Alegre: Bookman, 2005.
Bibliografia Complementar:
BRYANT, Diane Pedrotty; BRYANT, Brian R. Assistive technology for people with disabilities. Boston:
Allyn and Bacon, c2003.
JORDAN, Patrick W. An introduction to usability. London: Taylor & Francis, c1998.
LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. Universal principles of design: 100 ways to enhance
usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach
through design. Beverly: Rockport, c2003.
PANERO, J; ZELNIK, M. Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. 3a. ed. Barcelona: G.Gili,
2006.
PHEASANT, Stephen. Bodyspace – anthropometry, ergonomics and the design of works. London:
Taylor & Francis, 1998.
ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação: além da interação humanocomputador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
RUBIN, Jeffrey; CHISNELL, Dana. Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct
effective tests. 2. ed. Indianapolis, IN: Wiley, c2008.
TULLIS, Tom; ALBERT, Bill. Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting
usability metrics. Boston, MA: Morgan Kaufmann, c2008.
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CRONOGRAMA 2021.1

*Aulas Síncronas – plataforma Moodle – BBB (Big Blue Button) no horário da disciplina
AULA

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

CONTEÚDO

Apresentação do plano de ensino e panorama geral sobre
Ergonomia II.
Aspectos gerais; Tipos de Ergonomia; Domínios de
especialização
Conceitos de Design Centrado do Usuário & Empatia
Blocos de Referência (PUC – Produto/Usuário/Contexto) roteiro
Revisão dos conteúdos + Capacidade Visual
Design Universal + Design Inclusivo
Usabilidade + Princípios de Usabilidade
Avaliação de Produtos e Requisitos Ergonômicos – (AV1)
Avaliação de Produtos e Requisitos Ergonômicos – (AV1)
Técnicas e Ferramentas centradas no Usuário
Tecnologia Assistiva: aspectos introdutórios
Panorama Nacional e Internacional TA
Tecnologias (equipamentos e simuladores) + Projetos de TA
Atividade teórico – prática aplicada TA – (AV2)
Práticas ergonômicas aplicadas
Práticas ergonômicas aplicadas
Práticas ergonômicas aplicadas
Apresentação Projeto Ergonômico de Produtos (AV3)

Aula Síncrona
Quintas-feiras
as 8:20hs

Assíncrona

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a
2h/a

2h/a
2h/a

2h/a
2h/a
2h/a
4h/a
4h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
4h/a
2h/a
2h/a
2h/a
4h/a

2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
-
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: BDI 16-7

Gestão do Design Industrial

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Giselle Schmidt Alves Díaz Merino
gisellemerino@gmail.com
Fase 7a
Turma DI

(48) 999151003

Atividades
Síncronas (h/a)

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

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

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Atividades
Assíncronas (h/a)

44hs
Terças-feiras as 8:20hs

N. Vagas

28hs

Não há/
(condição: ser aluno do curso de Design Industrial)
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador e/ou celular + internet
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

EMENTA:
Particularidades do gerenciamento de atividades de projeto de produto. Legislação, normas e
organismos vinculados ao Design de Produto. Proteção legal de projetos. Práticas
profissionais. Interação mercadológica do Design (indústria-designer-consumidor).
Perspectivas de futuro.
OBJETIVOS:
GERAL
Conhecer e dominar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas da Gestão do Design (GD)
industrial, bem como desenvolver a postura crítica em assuntos relativos a GD, sua aplicação à
empresas (organizações), produtos e serviços.
ESPECÍFICOS
• Estudar e analisar os conceitos de fundamentos da Gestão de Design
• Conhecer os métodos, técnicas e ferramentas de Gestão
• Aplicar os fundamentos da Gestão, bem como técnicas e ferramentas em projetos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA GD
• Conceitos
• Histórico
• Abordagens
• Níveis da GD (operacional/ tático/ estratégico)
• Inovação & Mudança
UNIDADE II –GD APLICADA
• Gerenciamento de Projeto
• O Gestor de Design. Perspectiva de futuro, atuação e mercado
• Legislação, Normas e Proteção legal
• Métodos, Técnicas e Ferramentas aplicadas a GD
• Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos (GODP)
• Diagnostico e o processo GD
(identificar>mapear>prospectar>levantar>organizar>diagnosticar)
UNIDADE III – PRÁTICAS DE GD
• Interação mercadológica do Design (industria-designer-consumidor)
• GD aplicada ao projeto industrial e a performance organizacional

PROCEDIMENTOS:
A metodologia se apoiará na apresentação de conteúdos básicos, por meio de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais, leituras individuais, atividades práticas dirigidas e debates.
O período de AULAS REMOTAS (devido a Pandemia COVID-19) acontecerá via plataforma
Moodle, por meio do BBB (Big Blue Button) de forma preferencialmente síncrona no dia e
horário da disciplina e complementado por momentos assíncronos.
MATERIAL DE APOIO:
Todo o material da disciplina desde plano de ensino, textos, slides referentes aos conteúdos
abordados em sala de aula, estarão disponíveis na plataforma Moodle: www.moodle.udesc.br
AVALIAÇÃO:
AV1 – atividade avaliativa Fundamentos da Gestão – seminário
AV2 – atividade avaliativa Tecnicas e Ferramentas de Gestão – seminário
AV3 – atividade avaliativa – Gestão do Design aplicada – Trabalho escrito e apresentação
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Clareza, organização, cumprimento dos itens exigidos seguindo orientações dadas pela
professora via moodle; conexão do conteúdo com a prática.

*Obs: as avaliações possuem o mesmo peso (1).
A média final (MF)se dará pela soma das atividades avaliativas (AV) divididas por 3 (número
de atividades)
AV1 + AV2+ AV3/3 = MF
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BIBLIOGRAFIAS:
Bibliografia virtual:
Human Centered Design (português)https://hcd-connectproduction.s3.amazonaws.com/toolkit/en/portuguese_download/ideo_hcd_toolkit_complet
e_portuguese.pdf/ Acesso em:02/abr/2021.
Design Council. Disponível em: https://www.designcouncil.org.uk/ Acesso em: 15/Out/2020
Design Management institute. Cases Studies. Disponível em:
https://www.dmi.org/page/Case_Studies Acesso em: 15/Out/2020
Ferramentas para promover a inovação nas empresas (MEI Tools). Disponível em:
https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/87/04/8704ce5cb529-4110-8c05-c07478c1e570/cni_-_publicacao_mei_tools_-_v1811.pdf Acesso em:
15/Out/2020
Observatório da Industria Catarinense. Santa Catarina em Dados. Disponível em:
https://www.observatoriofiesc.com.br/sc-em-dados Acesso em: 15/Out/2020
Perfil da Indústria Brasileira. Disponível em:
https://industriabrasileira.portaldaindustria.com.br/#/industria-total Acesso em:
15/Out/2020
Revista da Indústria Catarinense. Disponível em: https://fiesc.com.br/revista Acesso em:
15/Out/2020
Bibliografia Básica:

BAXTER, Mike. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos produtos.
Trad. Itiro Iida. São Paulo: Ed. Edgard Blücher. 1 ed., 1998.
DORNELAS, J.C.A. Empreendedorismo, transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro:
Editora Campus. 2001.
MAGALHÃES, Cláudio. Design Estratégico: integração e ação do Design Industrial dentro das
empresas. SENAI/DN – SENAI/CETIQT – CNPq – IBIPTI – PADCT – TIB. 1997.
Bibliografia Complementar:

ADG. O valor do design. São Paulo: Ed. Senac, 2003.
BEST, Kathryn. Fundamentos da Gestão de Design. Porto Alegre: Bookman, 2012.
BEST, Kathryn. Gestão de Design: gerir a estratégia, os processos e a implementação do design.
Switzerland: AVA Publishing, 2011.
CPD (Centro Português de Design). Manual de Gestão do Design. Centro Português de Design.
Portugal, 1997.
MARTINS, Rosane; MERINO, Eugenio Andrés Díaz. A Gestão de Design como estratégia
organizacional. Londrina: Eduel/ Rio Books, 2011.
MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz; GONTIJO, Leila Amaral; MERINO, Eugenio Andrés Díaz. O
percurso do Design: no ensino e na prática. In: Moraes, Dijon De; DIAS, Maria Regina Álvares
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Correia; CONSELHO, Rosemary Bom. Cadernos de Estudos Avançados em Design. Barbacena:
Eduemg, 2011. P.67-85.
MOZOTA, Brigitte Borja de; KLOPSCH, Cássia; COSTA, Filipe Campelo Xavier da. Gestão do
Design: usando o Design para construir valor da marca e inovação corporativa. Porto Alegre:
Bookman, 2011.
SANTOS, F, A dos. O Design como Diferencial Competitivo. Itajaí: Editora Univale,2000.
STRUNCK, Gilberto. Viver de Design. Rio de Janeiro: Editora 2AB, 2001.
WOLF, Brigitte. O Design Management: como fator de sucesso. ABIPTI – SEBRAE – CNPq –
FIESC/IEL. Campina Grande/PB – Florianópolis/SC. 1998.

CRONOGRAMA
SEMANA

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

ATIVIDADES

Apresentação do Plano de Ensino e
Panorama geral sobre GD.
Aspectos Históricos, Conceituais e
Metodológicos do Design
Fundamentos da GD + Níveis da GD
Inovação & Mudança (AV1)
Gerenciamento de Projetos
Gestor de Design. Perspectiva de futuro,
atuação e mercado
Legislação, Normas e Proteção legal + O
impacto do Design nas Organizações
Métodos, Técnicas e Ferramentas aplicadas
a GD > GODP
Ferramentas de Gestão (AV2)
Diagnóstico e o Processo de GD
Projeto de GD na prática: GODP Etapa -1
(identificar/mapear)
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 0
(prospectar) + Blocos Referencia PUC
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 1
(levantar) + técnicas e ferramentas
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 2
(organizar e diagnosticar)
Projeto de GD na prática: GODP Etapa 2
(propor ações)
Preparação apresentação do Projeto de
GD na prática
Apresentação Projeto de GD na prática
(AV3)
Fechamento da disciplina

Aulas Síncronas
Quintas-feiras as
8:20
2h/a

Assíncronas

2h/a

2h/a

2h/a
4h/a
2h/a
2h/a

2h/a
2h/a
2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

4h/a
2h/a
2h/a

2h/a
2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

4h/a

-

4h/a

-

2h/a

Total 18 semanas = 72hs/a
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE XXXXXX
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Introdução ao Design Industrial)
Nome da disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Fabíola Reinert

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

Fase
1

Turma
BDI16-7

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
(48)996217868
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

40
32
Segundas feiras das 13:30h às 17:00h
Não há
Livre
Computador e internet

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

Ementa:
Abordagem dos elementos e áreas de conhecimento que fundamentam o design.
Habilitações e campos de atuação. A extensão do termo estética - autonomia e função
do design. Conceitos, teorias e ferramentas de produção do design. Bases projetuais.
Interfaces do design industrial. Perspectivas para uma crítica do design. Código de
ética da profissão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Abordar os elementos da Teoria do Design e sua evolução. Investigar as áreas de
conhecimento que contribuíram para a formação teórica e prática do design.
Prospectar
conceitos, métodos e ferramentas para sua produção. E explicitar suas interações:
usuário,
indústria e mercado.
Procedimentos e critérios de Avaliação
• Avaliação 1 – 25%: Conjunto de atividades e exercícios semanais.
• Avaliação 2 – 25%: Prova escrita individual.
• Avaliação 3 – 25%: Trabalho de pesquisa. Seminários realizados em equipe.
• Avaliação 4 – 25%: Trabalho Projetual. Grupo de alunos com desenvolvimento
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conceitual em sala. A partir do personagem (usuário), desenvolver um produto.
Trabalho assistido pelo professor.
Critérios de Avaliação:
• Capacidade de comunicação e argumentação
• Profundidade da pesquisa e síntese dos dados
• Capacidade criativa na conceituação do projeto
• Assiduidade e participação (individual)
Bibliografia virtual
BONSIEPE, Gui. Design como Prática de Projeto. 1 online resource ISBN
9788521206774. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=218
3662 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
TAI, Hsuan-An. Design: conceitos e métodos. São Paulo: Blucher, 2018. 1 online
resource ISBN 8521210116. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=212
5286 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
TILLEY, Alvin R.,. As medidas do homem e da mulher : fatores humanos em design .
Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em:
<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudesc/Doc?id=10737808>. Acesso em: 13 maio
2016.
SENNA, Carlos Eduardo; SCHUCH, Juliana Xavier; ROCHA, Paula Amaral da;
GODOY, Veridiana de Meo Oliveira e. O sketch aplicado no design de produto.
Revista Brasileira de Expressão Gráfica, v. 4, n. 2 p. 23-37, 2016. Disponível em:
http://rbeg.net/artigos/artigo35.pdf. Acesso em 21 out. 2020.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
17/05/21 Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Apresentação da disciplina. A grade curricular do curso de
Design da UDESC. A UDESC e o CEART.
2
24/05/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
O processo de Design no Desenvolvimento de produtos (base
introdutória).
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
3
31/05/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
O que é Design. Áreas de atuação e o contexto atual. Design
Corporativo. Identidade no Design.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
4
07/06/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Um modelo para o design. Design e interface. O conceito de
funções
no produto. Metodologia no processo de design.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
5
14/06/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Os principais movimentos de estilo do design.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
6
21/06/21 Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
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7

28/06/21

8

05/07/21

9

12/07/21

10

19/07/21

11

26/07/21

12

02/08/21

13

09/08/21

14

16/08/21

15

23/08/21

16

30/08/21

EXAME

06/09/21

O ser humano como referência. Atendimento de
necessidades.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Ergonomia do produto.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Teoria da Gestalt. Fenômenos de ordem e complexidade.
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula assíncrona
Apresentação de Vídeo. Sustentabilidade e design. Código de
ética
da profissão.
Aula síncrona (13:30h às 15:30h) 2h/a
Princípios de Gestão do Design. (fim da AV 1)
Aula assíncrona (15:30 às 17:00h): Exercício sobre a aula
Aula assíncrona
Prova escrita individual (AV 2)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Apresentação dos SEMINÁRIOS (AV 3)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Introdução ao EXERCÍCIO PROJETUAL.
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
EXERCÍCIO PROJETUAL (orientação)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Apresentação dos resultados: EXERCÍCIO PROJETUAL (AV
4)
Aula síncrona (13:30h às 17:00h) 4h/a
Encerramento da disciplina e entrega dos trabalhos.
Aula assíncrona (exercício)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

LABORATÓRIO DE DESENHO

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Ricardo Schwinn Rodrigues

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

Fase
Turma
1
11LABDE
Moodle, BBB, Teams, Google Meets
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

72

Contato
(48) 988431475
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

60
12
Quartas feiras das 13:30h às 17:00h
Não há
Livre
Materiais de desenhos diversos como lápis, lápis
coloridos, giz pastel seco, papeis, borracha, estilete,
régua, entre outros a escolha do aluno. Computador e
internet.

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

Ementa:
Estudo do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação. Estudo de conceitos,
definições, funções e taxonomia do desenho aplicados ao processo projetual em Design.
Estudo e experimentações de materiais, instrumentos, técnicas, processos e reprodução em
desenho. A leitura e análise do desenho e sua relação com o usuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Desenvolver no aluno a compreensão dos usos do desenho enquanto ferramenta prática no
processo do design industrial, por meio do estímulo da capacidade de observação e a
representação de elementos a partir da experimentação de diferentes técnicas e materiais.
Objetivos específicos:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Desenvolver a compreensão do uso de materiais de desenho;
Desenvolver habilidades e leitura e representação de forma, proporção, volume, cor,
luz e sombra e perspectiva;
Desenvolver habilidades quanto a capacidade de composição;
Proporcionar ao estudante a experimentação de diferentes técnicas de
representação;
Clarificar os usos do desenho enquanto ferramenta do processo projetual;
Estimular no estudante a capacidade da utilização do desenho enquanto linguagem
para expressar conceitos e ideias.

Conteúdo programático:
UNIDADE I:
- Materiais básicos de desenho e seus usos;
- Linhas, contornos, proporção, contornos e perspectiva;
- Formas e representação bidimensional;
- Gestalt no desenho.
- Desenho representativo.
- Composição no desenho.
UNIDADE II:
- Percepção de luz e sombra;
- Representação de luz e sombra.
- Representação de volumes: tons, hachuras, gradientes e texturas.
UNIDADE III:
- A cor no desenho;
- Paleta cromática;
- Representação de volume, luz e sombra com lápis de cor
- Representação de volume, luz e sombra com giz pastel seco.

Metodologia:
Aulas práticas com exercitação das técnicas de desenho por meio de atividades práticas,
tomando como referência o material de apoio com conteúdo relativo a cada unidade. As
exercitações terão seu início na aula síncrona e deverão ser desenvolvidas ao longo da
semana como exercícios extraclasse pelos alunos. Atividades teóricas também poderão ser
solicitadas conforme necessidade no decorrer das unidades.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
Os exercícios de cada unidade deverão ser entregues pelos alunos no Moodle da disciplina,
nas datas solicitadas pelo professor, e ao final de cada unidade o aluno deverá entregar um
portfólio com todos os exercícios da respectiva unidade. Ou seja, o aluno deverá entregar três
portfólios de desenhos ao longo da disciplina, que terão os seguintes pesos no total da
avalição da disciplina:
Portfólio de desenho da Unidade 1: peso de 30% da nota total da disciplina;
Portfólio de desenho da Unidade 2: peso de 40% da nota total da disciplina;
Portfólio de desenho da Unidade 3: peso de 30% da nota total da disciplina.
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Bibliografia virtual
CURTIS, Brian. Desenho de observação. 2. Porto Alegre AMGH 2015 ISBN 9788580554472.
DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos,
paisagistas e designers de interiores. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. viii, 362p. ISBN
8573078502
MONTEIRO, Sílvia Eidt. Representação gráfica. Porto Alegre SER - SAGAH 2019 ISBN
9788595027268.
ZIMMERMANN, Anelise. O ensino do desenho na formação em Design Gráfico: uma
abordagem projetual e interdisciplinar. 2016. Disponível em:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18681

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

2

DATA
ATIVIDADES
12/05/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Apresentação do Plano de Ensino;
- Unidade I
19/05/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

3

26/05/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

4

02/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

5

09/06/21 Aula assíncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade I

6

16/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

7

23/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

8

30/06/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

9

07/07/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II
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10

14/07/21 Aula assíncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade II

11

21/07/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

12

28/07/21 Aula assíncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

13

04/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III
11/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

14

14

18/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

15

25/08/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidade III

EXAME

09/09/21 Aula síncrona (13:30 às 17:00h) 4h/a
- Unidades I, II, III
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI16-3)
Código disciplina

Materiais e Processos Industriais I
Nome disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Milton José Cinelli

Contato
Whatsaap
(48) 999.57.27.18

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

Não tem
Fase
3ª

Turma

Contato
N. Vagas

Atividades
Síncronas
(60h/a)

Atividades
Assíncronas
(12h/a)

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

Horários
09h00 – 11h00/11h30
(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:
Conhecimento científico/tecnológico das principais classes de materiais empregados em
produção industrial (metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos), como também de
materiais naturais. Estudo da correlação entre a microestrutura, as propriedades e
características decorrentes nos materiais, voltado à viabilização das aplicações processuais
em Design Industrial.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Fazer com que os discentes conheçam as principais classes de materiais de origem natural,
vítreos e cerâmicos, metálicos, poliméricos e compósitos disponíveis para o seu trabalho
como designer e que o mesmo, aprenda a correlacionar as principais propriedades com as
suas respectivas estruturas, características e desempenho de componentes específicos de um
produto.
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
Haverá no total 4 (quatro) avaliações com peso estatístico diferentes. A avaliação (AV1) é
individual e as (TE1, AP1, AP2) em grupo, envolvendo conteúdos teóricos referentes a
características de materiais, processos de fabricações industriais e considerações de projetos
de artefatos ou objetos existentes.
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

Avaliação Individual AV1
Trabalho Escrito TE1 (Dossier)
Apresentação AP1
Apresentação AP2

Correta aplicação dos conceitos
Conteúdo e Qualidade
Domínio do conteúdo e Qualidade da apresentação
Domínio do conteúdo e Qualidade da apresentação

30%
20%
25%
25%

Bibliografia virtual
William D. Callister Jr., David G. Rethwisch Ciência E Engenharia De Materiais: Uma
Introdução. Tradução Sérgio Murilo Stamile Soares, Luiz Claudio de Queiroz Faria; revisão
técnica Wagner Anacleto Pinheiro. - 10. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2021.
Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521637325/. Acesso em: 16 Apr 2021

Lefteri, C. Materiais em design: 112 Materiais para Design de Produtos. [Digite o Local da
Editora]: Editora Blucher, 2017. 9788521209645.
Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521209645/. Acesso em: 16 Apr 2021

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA

DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17/maio
24
31
07/junho
14
19
21
28
05/julho
10

11
12
13

12
19
26

14
15
16
17
18
EXAME

02/agosto
09
16
23
30
06/setembro

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Apresentação do Plano de Ensino e introdução da Disciplina
Estrutura e Propriedades da Matéria
Materiais Metálicos – Estrutura microscópica
Materiais Metálicos – Propriedades
Materiais Metálicos – Metais Ferrosos e Não Ferrosos
(aula assíncrona) Materiais Metálicos – Processos de Fabricação
Avaliação AV1 – Escrita Individual
Vidros - Estrutura e Propriedades
Materiais Cerâmicos - Estrutura e Propriedades
(aula assíncrona) Processos de Fabricação – produtos vidros e
cerâmicos
Materiais Poliméricos – Estrutura e Propriedades
(aula assíncrona) Avaliação TE1 – Entrega do Dossiê
Materiais Poliméricos – Elastômeros e Espumas, Processos de
Fabricação
Materiais Compósitos, Semicondutores, Processos de Fabricação
Avaliação AP1 – Apresentações
Materiais de origem natural – Madeiras (madeiras brasileiras)
Materiais de origem natural – Fibras Naturais, Couro e Pedras
Avaliação AP2 – Apresentações
Todo conteúdo da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI16-5)
Código disciplina

Materiais e Processos Industriais III
Nome disciplina

Curso
Professor (a)

Design Industrial
Milton José Cinelli

Contato
Whatsaap
(48) 999.57.27.18

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

Não tem
Fase
5ª

Turma

Contato
N. Vagas

Atividades
Síncronas
(60h/a)

Atividades
Assíncronas
(12h/a)

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

Horários
09h00 – 11h00/11h30
(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:
Introdução à resistência dos Materiais. Cálculo de reações e determinação de esforços
solicitantes em estruturas isostáticas. Tensões, deformações, Lei de Hooke, segurança. Tração
e compressão simples: aplicação a treliças simples e tubulações. Corte puro. Figuras planas:
centro de gravidade e momento de inércia. Flexão normal: tensões normais e tangenciais.
Linha elástica. Torção de barras de secção circular e anular. Estado duplo de tensão. Estado
triplo de tensão. Critérios de resistência.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Analisar as tensões e deformações associadas aos elementos de projetos (barras, eixos,
juntas, treliças, colunas, ...) submetidos a um conjunto de solicitações estáticas externas
(forças axiais e de corte, momentos de flexão e de torção), bem como entender sua utilização
nos artefatos existes e/ou sua utilização em processos industriais.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
Haverá no total 4 (quatro) avaliações com peso estatístico diferentes. As avaliações (AV1 e
R1) são individuais relacionado ao conteúdo teórico de análise de tensões de elementos de
projetos e (TE1, AP1) em grupo, pertinente ao entendimento dos critérios de resistência na
criação de artefatos e sua fabricação em processos industriais.
ATIVIDADE
Avaliação Individual AV1
Resenha R1
Trabalho Escrito TE1 (Dossier)
Apresentação AP1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Correta aplicação dos conceitos
Conteúdo e Qualidade
Conteúdo e Qualidade
Domínio do conteúdo e Qualidade da
apresentação

PESO
30%
20%
20%
30%

Bibliografia virtual
Ferdinand P. Beer et al, Mecânica dos materiais. Tradução: Walter Libardi, José Benaque
Rubert, Francisco Araújo da Costa] – 8 ed. – Porto Alegre: AMGH, 2021. Disponível em:
https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040095/. Acesso em: 16 Apr 2021

Botelho, M.H. C. Resistencia dos materiais. Editora Blucher, 2013.
Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521207504/. Acesso em: 16 Apr 2021

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA

DATA

1

21/maio

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28
04/junho
11
12
18
25
02/julho
03
09
16
23

13
14
15
16
17
18
EXAME

30
31
06/agosto
13
20
27
03/setembro

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Apresentação do Plano de Ensino, Introdução a Resistencia dos
Materiais.
Estática e o equilíbrio das estruturas.
Tensão e os tipos de esforços, cisalhamento
Tensões e deformações e a lei de Hooke, Módulo de Poisson
(aula assíncrona) Centro de gravidade e momento de inércia
Avaliação AV1 – Escrita Individual – Questões
Tensão e coeficiente de segurança e tipos de apoio.
Torção de barras de seção circular e anular
(aula assíncrona) - Avaliação TE1– Entrega de Dossiê
Tipos de cabos, Tração de cabos
Treliças
Flexão normal pura, composta e obliqua. Flexão normal (vigas –
tensões).
Linha elástica (vigas – deformações),
(aula assíncrona) Avaliação R1 – Resenha de Artigo
Estado duplo e triplo de tensões e critérios de resistência
Flambagem e critérios de resistência
Cálculo de rebite e solda
Avaliação AP1 – Apresentação oral
Todo conteúdo da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Modelagem em Design Industrial
Bacharelado em Design Industrial
David Omar Núñez Diban
Contato: omar@udesc.br
A definir
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1a
DI
20
Moodle
Atividades Síncronas Atividades
Atividades Presencial (h/a)
(h/a)
Assíncronas (h/a)
(no retorno presencial)
72
32
20
20
Horários (Atividades Síncronas)
8:30h
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Alunos de 1a Fase
Materiais/
Telefone móvel com câmera fotográfica (para envio de trabalhos), conexão a Internet,
equipamentos/
espaço e materiais para trabalhos manuais, estilete, régua metálica (ou peça metálica
softwares
semelhante) tesoura, facilidade de acesso a papelaria e loja de materiais de
necessários
construção.
11MODEI

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

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

Ementa:
Desenvolvimento de habilidade para a representação tridimensional de formas pelo uso de materiais
plásticos. Representação tridimensional de produtos pelo uso de materiais adequados à confecção de
mock-ups, modelos e protótipos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolver habilidades através de técnicas e processos de modelagem na elaboração de
modelos tridimensionais, como parte do desenvolvimento de projetos em design. Fornecer elementos
para uma compreensão estrutural tanto estática como dinâmica dos sólidos gerados, bem como o
desenvolvimento da capacidade espacial, fundamentais na formação profissional do(a) acadêmico(a).
Serão abordados diversos materiais para a construção de modelos: gesso e outro material para
usinagem (sabão pedra), EPS (isopor), papelão (ondulado ou variantes), tintas e massas de
acabamento.
Os diversos aspectos relacionados à elaboração de objetos tridimensionais com os diferentes de
materiais, definem os objetivos da disciplina:
☻ Aprender a definir o(s) objetivo(s) do modelo;
☻ Aprender a selecionar os materiais a serem utilizados;
☻ Aprender a manipular matérias e ferramentas para modelos;
☻ Definir custos e recursos técnicos disponíveis;
☻ Desenvolver a capacidade analítica espacial e de visualização do acadêmico, tendo em vista os aspectos
estético-formais, funcionais, práticos e de fabricação entre outros.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A média semestral é conformada pelas notas dadas a cada trabalho pratico executado ao longo do
semestre.
Os critérios de avaliação adotados são:
☻
☻
☻
☻
☻

Aplicação e domínio da técnica;
Composição dos elementos constituintes do exercício;
Pertinência no campo do design industrial; Limpeza do trabalho;
Organização e correta utilização dos materiais;
Atendimentos aos prazos, entre outros quesitos muito específicos aos tópicos abordados.
Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.

ATIVIDADE
1
2

DATA
19/05
26/05

3

02/06

4

09/06

5

16/06

6
7
8

23/06
30/06

9

07/07

10
11
12

14/07
21/07

13
14
15

28/07
04/08

16
17
18

11/08

19
20

18/08
25/08

21
EXAME

01/09

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (quarta-feira / 08:30h) – 2 h/a (Moodle)
Aula assíncrona: desenvolvimento de atividades práticas.
Aula assíncrona: entrega do Trabalho Prático da unidade (Moodle)
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(15MOVI2)
Código disciplina

(Modelamento Virtual II)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design Industrial

Professor (a)

Walter Dutra da Silveira
Neto
Ainda não definido
Fase
Turma
5ª
Moodle
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
44
28
(atividades
avaliativas)
terça-feira – 8:20

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

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

walterudesc@gmail.c
om
Ainda não definido
N. Vagas
20
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
**

Modelamento Virtual II
Livre
Computador/internet/microfone/Sistema
Operacional Windows 64bits/ter instalado o
software SolidWorks

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

Ementa:
A disciplina “Modelamento Virtual II” tem como objetivo propor a modelagem de
objetos sobre a forma virtual, como também sua renderização dentro do ambiente
do software SolidWorks, conceitos e teorias das ferramentas e de seus respectivos
comandos.

Iª Unidade

- Tópicos especiais e aprofundados para modelagens de objetos dentro da
ferramenta SolidWorks, conceitos;
- Ferramentas especiais para modelagens.
IIª Unidade

- Técnicas de modelagens em 3D, conceitualização de comandos utilizados;
- Introdução ao plug-in Photoworks, utilizado para renderização.
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IIIª Unidade

- Utilização de texturas e iluminação, conceitos e prática das ferramentas do
photoworks;
- Introdução ao plug-in Animator, conceitos e prática das ferramentas;
AVALIAÇÃO //ATIVIDADE

PESO

Procedimentos e critérios de Avaliação
- Atividades avaliativas “assíncronas”,
modelagem de peças: Atividades
disponibilizadas na plataforma Moodle,
cujas datas estão disponibilizadas no
cronograma descrito abaixo;

1,5 ptos

- 1ª Avaliação Individual (modelagem de
um “frasco de perfume”), os
parâmetros de avaliação serão
baseados na utilização das
ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça
também será considerada;
A peça modelada deverá ser algo
existente no mercado
Arquivos que deverão ser enviados:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menos uma prancha de
desenho técnico referente a uma das
peças das montagens, contendo
cotas e uma vista de seção;
- Imagens utilizadas como referenciais
(frasco do perfume).

4,0 ptos

- 2ª Avaliação Individual (modelagem de
uma “aparador de cabelo”), os
parâmetros de avaliação serão
baseados na utilização das
ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça
também será considerada.
A peça modelada deverá ser algo
existente no mercado,
Deverão ser enviados os seguintes
arquivos:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menos duas pranchas de
desenho técnico referente a duas das
peças utilizada na montagem,
contendo cotas, vista explodida e lista
de materiais;
- Imagens utilizadas como referenciais
(aparador de cabelo).

4,5 ptos
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Bibliografia virtual
- Apostila disponibilizada em aula;
SILVEIRA NETO, Walter Dutra da. Apostila SolidWorks 20XX
Bibliografia disponível na Biblioteca Universitária
BÀSICA
Manual do software SolidWorks 2012.
PLANCHARD, Marie P. Engineering Design with solidworks 2010: a competency
project based approach utilizing 3D solid modeling. Massachusetts: SDC; 2010.
ROHLEDER, Edison; SPECK, Helderson José. Tutoriais de modelagem 3D
utilizando o SolidWorks. Florianópolis: Visual Books, 2006.
LOMBARD, MATT. Solidworks 2010 bible. Indianapolis, IN : Wiley, 2010.
SILVEIRA NETO, Walter Dutra da, Apostila SolidWorks 20XX.
PLANCHARD, David C e Marie P, Engineering Design With SolidWorks 2001,
Schroff Development Corp. Publications, 2001.
SOUZA, Antônio Carlos de, Solidworks 2003 Modelagem 3d, Editora: Visual Books,
2003.
MURRAY, David, Inside SolidWorks 2003, Editora: PaperBack, 2003.
COMPLEMENTAR
Silva, Júlio César da. Desenho
Florianópolis: Visual Books, 2011.

técnico

auxiliado

pelo

Solidworks.

Silva, Sylvio F. da. A linguagem do desenho técnico. Rio de Janeiro :
Técnicos e Científicos, 1984.

Livros

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20) 4h
Apresentação do plano de ensino da disciplina;
-Técnicas para criação de chapas metálicas (SheetMetal);
Aula síncrona (8:20) 4h
-Técnicas para criação de chapas metálicas (SheetMetal);
Aula assíncrona (8:20) 4h
Exercícios Práticos (tutoriais): sheetmetal –Avançado_1 e 2;
Aula síncrona (8:20) 4h
Opções de uso das ferramentas: trim e extend;
- Criando lofts avançados (casco barco);
Aula síncrona (8:20) 4h
- Criando lofts avançados (casco barco //continuação);
Aula síncrona (8:20) 4h
- Criando lofts /transição avançada
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7

29/06

8-9

06/07
12/07

10

13/07

11

19/07

12

20/07

13

27/07

14

03/08

15

10/08

16

17/08

Aula síncrona (8:20) 4h
- Criando moldes;
Aula assíncrona (8:20) 8h
- 1ª Avaliação Individual (modelagem de um “frasco de
perfume”), os parâmetros de avaliação serão baseados na
utilização das ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça também será
considerada;
A peça modelada deverá ser algo existente no mercado
- Arquivos que deverão ser enviados:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menos uma prancha de desenho técnico referente a
uma das peças das montagens, contendo cotas e uma
vista de seção;
- Imagens utilizadas como referenciais (ventilador).
Aula síncrona (8:20) 4h
- Desenhando com um sistema de coordenadas relativas: X, Y
e Z à 3DSketch; (tutorial);
- Curvas de projeção;
- Criando curvas helicoidais e espirais; exercícios práticos –
desenvolvimento de um parafuso Aula assíncrona (8:20) 4h
Exercícios Práticos (tutoriais):
- Avançado_Loft_guia (2);
- Tutorial modelagem (Avançado_4 Sheetmetal).
Aula assíncrona (8:20) 4h
- Trabalhando com textos;
- Ferramentas por superfície - Tutorial Espremedor - Philippe
Starck
Aula síncrona (8:20) 4h
- Ressalto/Base Varrido (linha-guia) - Nave especial
- Tutorial sweep (mola não linear)
Aula assíncrona (8:20) 4h
Exercícios Práticos (tutoriais):
- Avançado_Loft_guia (1);
- Tutorial molde (peça);
- Tutorial modelagem (cadeira 3D).
Aula assíncrona (8:20) 4h
- Renderizando com o PhotoView 360;
- Utilizando o solidworks animator (Estudo de Movimento);
Aula síncrona (8:20) 4h
Renderizando com SolidWorks Visualize;
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17-18

21/08
24/08

Aula assíncrona (8:20) 8h
- 2ª Avaliação Individual (modelagem de uma “aparador de
cabelo”), os parâmetros de avaliação serão baseados na
utilização das ferramentas abordadas no software
SolidWorks, a complexidade da peça também será
considerada.
A peça modelada deverá ser algo existente no mercado,
Deverão ser enviados os seguintes arquivos:
- Arquivos das peças;
- Montagem dos componentes;
- Pelo menoses duas pranchas de desenho técnico
referente a duas das peças das montagens, contendo
cotas, vista explodida e lista de materiais;
- Imagens utilizadas como referenciais (aparador de cabelo).
- Mínimo 3 (três arquivos) referentes ao render do
produto. //Tamanho mínimo das imagens dos renders - 3840pixels
X 2160pixels)

EXAME

31/08

Avaliação individual referente aos conteúdos trabalhos no
semestre
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDI16-1)
Código disciplina

(BDI16-1)
PERSPECTIVA

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Marcelo Gitirana G. Ferreira

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

--Fase 1
Turma DI
Obrig.
BBB (Moodle)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

72

48-991069123
--N. Vagas 20
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

60
12
Sextas: 8:30 às 12:00 h

--

Não há
Livre
Papel sulfite A3; lapiseiras grafite 0,3, par de
esquadros, compasso, régua de 50 cm, borracha.

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

Ementa:
Desenho de precisão espacial, representação de objetos tridimensionais em meios
bidimensionais.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
§

Iª unidade:

Objetivo: Fazer com que o aluno conheça as origens e os principais conceitos relativos à
perspectiva cônica e domine os seus principais processos de execução com um e dois
pontos de fuga.
Conteúdo: Introdução à perspectiva cônica e aprendizagem dos processos dos arquitetos,
das 3 escalas e dos medidores para a representação de peças (externa) e de ambientes
(interna) com 1 e 2 pontos de fuga.

1.1. Introdução à perspectiva;
1.2. Processo dos arquitetos (2 PFs);
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1.3. Regras Práticas;
1.4. Processo das 3 escalas (1 PF);
1.5. Perspectiva interna de ambientes;
1.6. Processo dos medidores.
§

IIª unidade:

Objetivo: Fazer com que o aluno domine alguns aspectos avançados relativos à perspectiva
cônica com dois pontos de fuga, e consiga realizar perspectivas com três pontos de fuga.
Conteúdo: Estudo de aspectos mais avançados de perspectiva com 2 PFs (círculos, planos
e retas inclinadas e PFs reduzidos). Realização de perspectivas com 3 PFs e estudo das
sombras de peças representadas em perspectivas cônicas.

2.1. O círculo;
2.2. Retas e planos inclinados;
2.3. Pontos de fuga reduzidos;
2.4. O quadro inclinado (3 PFs).
§

IIª unidade:

Objetivo: Fazer com que o aluno domine as principais formas de representação de objetos
por meio das perspectivas paralelas (cavaleiras e isométricas), bem como a confecção de
vistas explodidas de conjuntos a partir de vistas isométricas das suas partes.
Conteúdo: Estudo das perspectivas paralelas com ênfase nas perspectivas cavaleiras e
isométricas. Realização de vistas explodidas a partir das vistas isométricas de seus
componentes.

3.1. Perspectivas cavaleira;
3.2. Perspectivas isométricas;
3.3. Vistas explodidas.

Procedimentos e critérios de Avaliação

§

Metodologia

Aulas expositivas e dialogadas com o auxílio do quadro-negro e recurso audio-visuais,
seguidas de exercícios realizados dentro e fora da sala de aula. Aulas virtuais pelo
ambiente BBB do Moodle da disciplina.
§

7. Avaliação
MÉDIA FINAL = (TRAB + PORT.1 + PORT.2.) / 3

Onde,
·
·
·

TRAB = Trabalho (único – 2 PFs);
PORT.1 = Portfólio de trabalhos realizados em sala de aula (1 e 2 PFs);
PORT.2 = Portfólio de trabalhos realizados em sala de aula (3 PFs).
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Bibliografia virtual
MONTENEGRO, G. A. A perspectiva dos profissionais: sombras, insolação,
axonometria. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
DOMINGUEZ, Fernando. Croquis e perspectiva. Porto Alegre:
Masquatro/Nobuko, 2011.
MATOS, Marcos Roberto de. Perspectiva. Trabalho de Conclusão de Curso.
Passo Fundo: UPF, 1999.
QUADROS, Eliane Soares; SANZI, Gianpietro. Desenho de Pesrpectiva. São
Paulo: Érica, 2014.
SANMIGUEL, David. Desenho de perspectiva. São Paulo: Ambientes e
costumes, 2105.

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
21/05/21
28/05/21
04/06/21
11/06/21
Assinc.
18/06/21
25/06/21
02/07/21
09/07/21
16/07/21
23/07/21
30/07/21
06/08/21
13/08/21
Assinc.
20/08/21
27/08/21
Assinc.
03/09/21

ATIVIDADES
Apres. do PE e Introdução à perspectiva e PFs (caps. 1 a 3).
Persp. Cônica: Método das vistas Complementares
Persp. Cônica: Processo dos arquitetos (cap. 5)
Persp. Cônica: Processo dos arquitetos - exercício
Persp. Cônica: Processo dos arquitetos - exercício
Persp. Cônica: Regras práticas de perspectiva (cap. 4)
Persp. Cônica: Proc. 3 escalas (cap. 6)
Persp. Cônica: Proc. dos pontos medidores (cap. 7)
Persp. Cônica: Persp. central (1PF - proc. das 3 escalas)
Perspectiva interna oblíqua (2PF - proc. dos arquitetos)
O círculo (cap. 10) e Entrega do 1. Portfólio
Retas e planos inclinados (cap. 12)
Perspectiva c/ 3 PFs – o quadro inclinado (cap 14)
Perspectiva c/ 3 PFs – exercícios
Perspectiva paralelas e vistas explodidas
Anamorfoses
Perspectiva c/ mais de 3 PFs
Entrega do 2. Portfólio e Trabalho Final
EXAME FINAL
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Código disciplina:
Curso
Professor
Professor
Tipo: Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a): 72

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

Nome disciplina: Prática Projetual em Design
Industrial II
Design Industrial
Alexandre Amorim dos Reis alexandre.a.reis@gmail.co
m
Flávio Anthero N. V. dos
flavio.santos@udesc.br
Santos
3ª Fase
Turma
20 vagas
única
Moodle UDESC
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncrona (no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
44
12
16 (previstas)
Terça-feira – 9:00 h
Disciplinas anteriores de projeto
Exclusiva para alunos da habilitação em Design Industrial
Computador pessoal, acesso à internet, software para
desenho técnico e modelagem tridimensional

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

Ementa: O processo de design. Fatores humanos, mercadológicos e tecnológicos
aplicados ao projeto. Visão geral das fases do projeto. O design focado no usuário.
Métodos, ferramentas e técnicas de apoio ao projeto. Representações
bidimensionais e tridimensionais de produtos. Documentação e apresentação do
projeto
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Desenvolvimento da
prática projetual a partir da aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de projeto
nas etapas de projeto informacional, conceitual e detalhado. Pesquisa e gestão
aplicados ao Design. Tecnologia e Fatores Humanos no projeto de produtos.
Detalhamento técnico e planejamento da produção, venda e pós-venda.
Representações gráficas, técnicas e elaboração de memorial descritivo do projeto.
Procedimentos e critérios de avaliação: O projeto será avaliado com relação à
qualidade, metodologia e adequação nas respectivas fases e atividades do
semestre: projeto informacional (pesquisas, briefing e painéis), projeto conceitual
(geração, seleção e adequação de alternativas) e projeto detalhado (desenho
técnico e memorial descritivo), com base nas documentações, representações e
apresentações realizadas.
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Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADE DATA
1
18/05
2
25/05
3
01/06
4
5
08/06
6
7
8
9
10
11

15/06
22/06
29/06
06/07

12
13
14
15
16
17

20/07
27/07
03/08
10/08

18
EXAME

24/08
31/08

13/07

17/08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do projeto informacional
(Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do projeto conceitual (Moodle)
– 4h/a
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do projeto detalhado (Moodle) –
4h/a
Aula síncrona (terça-feira / 9h) – 4 h/a
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Código disciplina:
Curso
Professor
Professor
Tipo: Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a): 72

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

Nome disciplina: Prática Projetual em Design Industrial IV
Design Industrial
Alexandre Amorim dos Reis
alexandre.a.reis@gmail.com
David Omar Núñez Diban
omar@udesc.br
5ª Fase
Turma única 20 vagas
Moodle UDESC
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas (h/a)
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
44
12
16 (previstas)
Segunda-feira – 9:00 h
Prática Projetual em Design Industrial III
Exclusiva para alunos da habilitação em Design Industrial
Material para desenho e construção de modelos físicos, computador
pessoal, acesso à internet, software para desenho técnico e
modelagem tridimensional.

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

Ementa: O processo de desenvolvimento de projeto. Fatores humanos, ambientais, mercadológicos e
tecnológicos aplicados ao projeto. Métodos, ferramentas e técnicas de apoio ao projeto. Configuração técnica e
semântica do produto. Representações bidimensionais e tridimensionais de produtos. Gestão do processo de
Design Industrial. Documentação e apresentação do projeto.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Desenvolvimento da prática projetual a partir da
aplicação de métodos, técnicas e ferramentas de projeto nas etapas de projeto informacional, conceitual e
detalhado. Pesquisa e gestão aplicados ao Design. Tecnologia e Fatores Humanos no projeto de produtos.
Detalhamento técnico e planejamento da produção, venda e pós-venda. Representações gráficas, técnicas e
elaboração de memorial descritivo do projeto.
Procedimentos e critérios de avaliação: O projeto será avaliado com relação à qualidade, metodologia e
adequação nas respectivas fases e atividades do semestre: projeto informacional (pesquisas, briefing e painéis),
projeto conceitual (geração, seleção e adequação de alternativas) e projeto detalhado (desenho técnico e
memorial descritivo), com base nas documentações, representações e apresentações realizadas.
Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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
31/08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (segunda-feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Informacional (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Conceitual (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Detalhado (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda -feira / 9h) – 4 h/a
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(Prática Projetual em Design Industrial VI)
Nome da disciplina

Curso

Design Industrial

Professor (a)

Fabíola Reinert
Elton Nickel

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

Contato
(48) 996217868
(48) 984216899
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
7
BDI16-7
20
Moodle, BBB, Teams, Google Meets
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presencial (h/a)
(no retorno
(h/a)
presencial)

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

56
16
Quintas feiras das 08:20h às 11:50h
Não há
Livre
Computador e internet

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

Ementa:
Desenvolvimento de temas projetuais. Solução de design para temas propostos.
Métodos e técnicas de pesquisa em Design Industrial. Fatores humanos, ambientais,
mercadológicos e tecnológicos aplicados ao projeto. Configuração técnica e semântica
no conceito e desenvolvimento do produto. Projeto detalhado: aspectos tecnológicos e
fabris. Mercadologia aplicada ao processo de Design. Representação, documentação
e apresentação de projetos. Gestão do processo de Design Industrial.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
- Aplicação de métodos, ferramentas e técnicas projetuais; - Aplicação de práticas e
estratégias mercadológicas; - Elaboração de conceitos e geração de alternativas; Detalhamento e especificação do projeto; - Descrição dos processos de produção; Elaboração da documentação e apresentação do projeto;
Procedimentos e critérios de Avaliação
ATIVIDADE
A1 – Defesa das propostas de
projeto e Planejamento

PESO
10%

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Adequação ao tema, à pertinência aos
objetivos à complexidade da disciplina
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Entrega: apresentação oral e
digital

e do curso.
Qualidade da apresentação.

A2 – Informações de projeto
Entrega: apresentação oral e
digital + briefing impresso

20%

Profundidade da pesquisa, utilização
de ferramentas metodológicas de
design e síntese dos dados levantados
em:
• Pesquisa de público;
• Pesquisa de concorrentes e
similares;
• Pesquisa de tendências;
• Pesquisa de materiais e tecnologias
de fabricação.
Qualidade e clareza dos painéis
semânticos e da definição das
especificações do projeto e do conceito
do produto.
Qualidade da apresentação.

A3 – Geração de alternativas
Entrega: apresentação oral e
digital + impresso

25%

Profundidade e clareza do processo de
geração e seleção de alternativas e
utilização de ferramentas
metodológicas de design.
Qualidade da apresentação.

A4 – Prototipagem
(Entrega: apresentação oral e
digital + protótipo + prancha A2 +
dossiê impresso)

20%

Qualidade e fidelidade do protótipo do
produto.
em relação ao projeto apresentado na
atividade anterior.
Adequação ergonômica, tecnológica,
mercadológica e produtiva. Contexto
sócio-cultural e sustentabilidade do
projeto.
Qualidade da apresentação.

25%

Adequação do detalhamento do projeto
e suas representações gráficas.
Qualidade da documentação.

A5 – Dossiê
(Entrega: dossiê e desenhos
técnicos impressos
+ memorial descritivo com texto
de apresentação do produto e 3
imagens independentes do
modelo em arquivos digitais)
Bibliografia virtual

TILLEY, Alvin R.,. As medidas do homem e da mulher : fatores humanos em design .
Porto Alegre: Bookman, 2007. Disponível em:
<http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudesc/Doc?id=10737808>. Acesso em: 13 maio
2016.
BONSIEPE, Gui. Design como Prática de Projeto. 1 online resource ISBN
9788521206774. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=218
3662 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
TAI, Hsuan-An. Design: conceitos e métodos. São Paulo: Blucher, 2018. 1 online
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resource ISBN 8521210116. Disponível em:
&lt;http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=212
5286 &gt;. Acesso em: 27 nov. 2019.
SANTOS, Flavio Anthero Nunes dos; BRUSTULIN, Giordan Hannemann. Aplicação do
método aberto (MD3E) em projetos ergonômicos de produtos = Application of the open
method (MD3E) in the ergonomic design of products. Human Factors In
Design, Florianópolis, Disponível em:
http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/viewFile/2879/2115
REINERT, Fabíola; GONTIJO, Leila Amaral. Proposta de sistemática para a
integração da ergonomia no projeto de produtos = Systematic proposal for the
integration of human factors in product design. Human Factors In
Design, Florianópolis, Disponível em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/view/2316796306122017105/7286

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
20/05/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
·
·
·

2

Apresentação do Plano de Ensino;
Apresentação do Tema de projeto;
Aula expositiva sobre teoria e prática em design /
assuntos;
· Montagem das equipes de projeto.
27/05/21 Aula síncrona (08:20h às 11:50h) 4h/a
DEFINIÇÃO INICIAL DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE
PROJETUAL
a. Definir o escopo do projeto com:
• Nome do projeto: nome inicial do projeto a ser
desenvolvido
• Contexto: situação atual do produto ou sistema de
produtos, ambiente e usuários dentro do universo do
problema;
• Justificativa: apresentar a relevância econômica e
social (usuario, sociedade e ambiente) do projeto, tornando
claro o porque do seu desenvolvimento;
• Objetivos: Objetivo principal (em forma de verbo): o
que se deseja conseguir com o projeto; Objetivos específicos:
lista de ações necessárias para contemplar o objetivo
principal;
• Escopo do incial produto: proposta do
produto/sistema de produtos a serem desenvolvidos no
período da disciplina.

3
4

03/06/21 FERIADO
10/06/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

5

Apresentação da proposta de projeto: Tópico 1
17/06/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
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2. PROJETO INFORMACIONAL
2.1 COLETA DE DADOS DENTRO DO ESCOPO DO
PRODUTO:
2.1.1 ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO
a. População (grupo de pessoas, estrato social, cultural) a qual
o produto se destina, contemplando:
•
• Perfil sociodemográfico: gênero, idade, cidade onde
moram, classe social, escolaridade, hábitos de consumo,
hábitos sociais;
•
• Levantamento de necessidade dos clientes: coleta
de informação diretamente com o público-alvo, utilização de
método/ferramentas como: questionários, entrevista semi
estruturadas, saída fotográfica, entre outros;
•
• Desenvolvimento de persona: cliente idealizado do
produto proposto.

6

2.1.2 ANÁLISE DE MERCADO
a. Análise sincrônica, contemplando:
- Análise comparativa dos produtos/sistema de produtos
disponíveis no mercado, concorrentes na mesma categoria do
produto proposto. Definir categorias de análise;
- Análise estrutural e análise funcional: análise dos
elementos/estruturas que compõem os produtos analisados na
análise sincrônica. Identificar a função prática de cada um dos
elementos.
b. Análise de soluções existentes: análise das características
de produtos ou sistema de produtos (da mesma categoria, ou
não, do produto proposto) que estejam no mesmo escopo de
projeto e escopo de produto.
24/06/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
2.1.3 ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO E LEIS RELATIVAS À
CATEGORIA DO PRODUTO PROPOSTO.
2.1.4 PROPOSTA DE MATERIAIS E PROCESSOS DE
PRODUTIVOS
a. Pesquisa de materiais e processos produtivos adequados
às funcionalidades, uso, estética e simbolismo pretendidos no
produto proposto contendo:
- Descrição das características dos materiais, seus
benefícios e eventuais debilidades; Justificativa da proposição
do material;
- Descrição das características dos processo produtivos,
seus benefícios e eventuais debilidades; Justificativa da
proposição do processo produtivo;

7

01/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
Entrega 1: dos tópicos 2 a 2.1.3
2.1.5 PESQUISA DE TENDÊNCIAS: Análise das tendências
de mercado, produtivas, de estilo e de consumo de produtos
da mesma categoria do produto proposto;
2.1.6 DEFINIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE ESTILO E
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SIMBÓLICAS: Análise das características estético funcionais e
simbólico funcionais do produto, contemplando:
a. Proposta de linha estética a ser utilizada no
produto, por meio da pesquisa de produtos ou sistema de
produtos que possuam: figura do produto (forma estética
global do produto), elementos configurativos (forma das
estruturas que compõem o produto).
b. Cores e superfícies do produto: cor e natureza da
superfície do produto e de seus elementos (associado aos
materiais) que se relaciona simbolicamente com o usuário.
c. Expressão do produto: emoção que o produto
transmitirá ao espectador (usuário). Relaciona-se com as
definições de público-alvo.
2.1.7 PAINÉIS SEMÂNTICOS
a. Painel de público-alvo: a partir da análise do
público-alvo;
b. Painél de expressão do produto: formas contidas
em elementos naturais, objetos e produtos diversos
que tornem clara a expressão do produto a ser
transmitida aos seus usuários;
c. Painel de tema visual: a partir da definição das
características de estilo e simbolismo.
2.1.8 DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DE PROJETO
a. Requisitos: requisitos do cliente (usuários diretos,
indiretos e/ou,organizações) Requisitos do produto e
Especificações meta;
b. classificar os requisitos: obrigatórios; opcionais;
desejáveis;
c. classificar os requisitos no que diz respeito: suas
funções práticas, funções estéticas e funções
simbólicas.
8

08/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

9

A2 – Informações de projeto
15/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
3. PROJETO CONCEITUAL
3.1 DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DO PRODUTO:
Desenvolvimento da árvore funcional do produto proposto;
Estabelecer a função principal e as funções básicas e
secundárias do produto de acordo com os Requisitos e o
Briefing do projeto.
3.1.1 DESENVOLVIMENTO DE PRINCÍPIOS FUNCIONAIS,
contemplando:
a. Desenvolvimento de conceitos - por meio de
sketches, renderings, modelos volumétricos - de princípios de
solução para as funções do produto;
b. Matriz morfológica: Agrupar os princípios de
solução dentro de uma Matriz morfológica para selecionar
diferentes princípios de solução.

10

22/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
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11

3.1.2 CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO: Desenvolvimento de
conceitos da configuração do produto (sua forma global e
elementos configurativos) de acordo com as Definições de
características estéticos e simbólicos previamente
estabelecidos. Execução por meio de sketches, renderings e
modelos volumétricos e com o auxílios dos painéis
semânticos).
OBS: Utilização de pelo menos 2 métodos de criatividade
como:Brainstorming, 635, MESCRAI, Biônica, Sinética, entre
outros.
29/07/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

12

- Entrega 2: dos tópicos 3.1 a 3.1.2
3.1.3 SELEÇÃO DO CONCEITO
Desenvolvimento de:
a. Matriz de seleção do conceitos mais adequados aos
requisitos de projeto e ao briefing;
b. Matriz de decisão do conceito final.
05/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

13

A3 – Geração de alternativas
12/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

14

4. PROJETO DETALHADO
4.1 DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS E PROCESSOS
PRODUTIVOS: Definição final dos materiais e processos
produtivos e serem utilizados na fabricação do
produto/sistema de produtos e de seus elementos
configurativos.
4.2 ESTUDO LOGÍSTICO: Estudo dos fornecedores,
distribuição, comercialização e ciclo de vida do produto final.
4.3 MODELAMENTO VIRTUAL CAD: Modelagem virtual em
software do produto final a partir do conceito final otimizado.
4.3.1 DETALHAMENTO TÉCNICO:
a. Desenho técnico do produto final;
b. Ficha técnica do produto final, contendo:
- Nome do produto;
- Descrição completa do produto e de seus elementos
configurativos quanto ao seus: Aspectos funcionais; Aspectos
dimensionais; Materiais; Processos de fabricação/montagem
19/08/21 Aula assíncrona

15

Entrega 3: dos tópicos 4 a 4.3.1
4.4 MODELO/PROTÓTIPO FINAL: Modelo tridimensional
baseado no produto final. Deve ter fidelidade ao Modelo virtual
CAD e utilizar os materiais do produto final, ou materiais que
simulem estes, sendo estruturalmente/esteticamente
semelhantes
26/08/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
4.4 MODELO/PROTÓTIPO FINAL: Modelo tridimensional
baseado no produto final. Deve ter fidelidade ao Modelo virtual
CAD e utilizar os materiais do produto final, ou materiais que
simulem estes, sendo estruturalmente/esteticamente
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16

semelhantes
02/09/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a

EXAME

A4 – Prototipagem/ A5 – Dossiê
06/09/21 Aula síncrona (08:20 às 11:50h) 4h/a
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina:
Curso
Professor
Professor
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários (Atividades
Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/
equipamentos/ softwares
necessários

Projeto de Graduação em Design Industrial I
Bacharelado em Design Industrial
Célio Teodorico dos
Contato: celio.teodorico@gmail.com
Santos
David Omar Núñez Diban Contato: omar@udesc.br
Estágio docência PPGDESIGN
Contato --------Fase
Turma
7a
DI
Moodle
Atividades Síncronas (h/a) Atividades Assíncronas
(h/a)
36
20
13:30h

N. Vagas
20
Atividades Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
16

Metodologia da Pesquisa e Estatística
Livre
Telefone móvel com câmera fotográfica, conexão a Internet, computador, mesa
de trabalho, instrumentos de desenho técnico e facilidades para a execução de
ao de modelos/protótipos.

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

Ementa:
Orientação e avaliação da capacidade projetual com aplicação dos conteúdos de modo contextualizado.
Estabelecimento de conexão entre a teoria abordada em um projeto de pesquisa e a prática projetual, uma
relação ativa entre o aluno e o objeto de conhecimento. Métodos e técnicas de pesquisa e desenvolvimento
aplicadas ao Design Industrial. Representação técnica e documentação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Orientar as etapas metodológicas do projeto de modo a estabelecer vínculo entre a prática de projeto e a
atividade de pesquisa acadêmica elaborada individualmente pelos alunos.
Auxiliar no desempenho das atividades e no desenvolvimento do tema projetual.
Expor temáticas emergentes do design (academia, percepções atuais do design e atuação profissional).
Buscar uma compreensão de cenário baseada na experiência de utilização do usuário e semântica do
produto, observando a solução de design e sua adequação contextual.
Demonstrar o papel do design e sua utilização em projetos de alcance social.
Ia UNIDADE – Desenvolvimento temático. Abordagem da oportunidade de projeto.
IIa UNIDADE – Coleta e análise dos dados relacionados ao contexto da oportunidade e do produto.
IIIa UNIDADE – Elaboração das especificações do projeto (design briefing).
IVa UNIDADE – Desenvolvimento do projeto conceitual.
Va UNIDADE – Desenvolvimento tridimensional do produto.
VIa UNIDADE – Desenvolvimento do detalhamento do produto.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
As avaliações serão efetuadas durante os processos metodológicos de acordo com os seguintes critérios:
• Capacidade criativa na solução do projeto;
• Mock-ups e renderings;
• Modelo virtual;
• Viabilidade produtiva e documentação técnica;
• Modelo físico ou protótipo;
• Resultado dos testes do projeto (modelo físico).
• Apresentação;
• Modelo - protótipo;
• Dossiê;
• Projeto.
Bibliografia virtual
Os materiais serão disponibilizados para os alunos na plataforma Moodle.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADE
1
2
3
4
5

DATA
17/05
24/05
31/05

6
7
8
9
10
11

14/06
21/06
28/06
05/07

12
13
14
15
16
17

19/07
26/07
02/08
09/08

18
EXAME

23/08
31/08

07/06

12/07

16/08

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Informacional.
(Unidades I II e III do Plano de Ensino) (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: Apresentação do Projeto Coceitual.
(Unidades IV e V do Plano de Ensino) (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Atividades dirigidas de projeto – 4 h/a
Aula assíncrona: entrega do Projeto Detalhado
(Unidade VI do Plano de Ensino) (Moodle) – 4h/a
Aula síncrona (segunda-feira / 13:30h) – 4 h/a (Moodle)
Entrega dos Exames Finais via plataforma Moodle
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
13COMPDG1
(Código disciplina)

Computação Gráfica em Design Gráfico I
(Nome disciplina)

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

Filipe Aguiar Cargnin

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

Fase
Turma
3ª
BDG16-3
Moodle
Atividade Atividades
Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncronas (no retorno presencial)
Síncronas (h/a)
(h/a)
34
38
8h20 - 11h50

72

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

Contato
filipe.cargnin@udesc.br
N. Vagas
40

Nenhum
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador,
pacote Adobe

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

Ementa:
Introdução à computação gráfica. Possibilidades de aplicação da computação no design.
Design assistido por computador. Desenvolvimento de construções bidimensionais.
Produção e edição de imagens. Saídas para produção gráfica. Esta disciplina terá até 20% da
sua carga horária oferecida na modalidade à distância.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Utilizar o potencial da computação gráfica para o desenvolvimento de peças de
comunicação visual, no contexto do design gráfico.
Objetivos específicos:
- Conhecer os principais conceitos e técnicas envolvidos na criação de imagens
rasterizadas e vetoriais;
- Praticar a utilização das ferramentas apresentadas, no contexto específico do design
gráfico.
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Conteúdo programático:
UNIDADE I – Introdução à computação gráfica
- Conceitos básicos de computação gráfica.
UNIDADE II – Adobe Photoshop (imagens rasterizadas)
- Introdução ao programa;
- Interface e navegação;
- Criar e configurar documentos;
- Camadas e pranchetas;
- Transformações;
- Transparência e opções de mesclagem;
- Ferramentas de pintura;
- Cores e degradês;
- Ferramentas de desenho;
- Criar e editar texto;
- Camadas de ajuste;
- Ferramentas de retoque, foco e exposição;
- Seleção e máscaras;
- Filtros;
- Objetos inteligentes;
- Exportar o arquivo.
UNIDADE III – Adobe Illustrator (imagens vetoriais)
- Introdução ao programa;
- Interface e navegação;
- Criar e configurar documentos;
- Camadas e pranchetas;
- Criar e editar formas;
- Combinar formas;
- Traçado;
- Cores e gradientes;
- Transparência e modos de mesclagem;
- Criar e editar texto;
- Desenho à mão livre;
- Organizar, alinhar e distribuir objetos;
- Grades e guias;
- Padrões;
- Símbolos;
- Edição avançada de formas e caminhos;
- Efeitos;
- Aparência;
- Estilos de gráficos;
- Inserir imagens;
- Exportar o arquivo
Procedimentos e critérios de avaliação
Atividades práticas (individual) – peso 60%
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Experimentação das principais ferramentas para o desenvolvimento de peças de
comunicação visual.
- Realização das atividades, de acordo com as orientações fornecidas;
- Qualidade da execução;
- Autonomia e iniciativa de buscar soluções para os problemas encontrados;
- Pontualidade na entrega;
- Criatividade.
Mini projeto (cartazes de filme) – peso 40%
Escolher um filme e fazer o redesign de seu cartaz.
- Realização das etapas, de acordo com as orientações fornecidas;
- Qualidade da execução;
- Adequação técnica;
- Complexidade e criatividade;
- Pontualidade na entrega.
Bibliografia virtual
Bibliografia virtual básica:
ADOBE. Guia do Usuário do Illustrator. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/illustrator/user-guide.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
ADOBE. Guia do Usuário do Photoshop. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/photoshop/user-guide.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
ALVES, W. Adobe Illustrator CC: descobrindo e conquistando. São Paulo: Érica, 2014.
FAULKNER, A. Adobe Photoshop CC 2015: guia de treinamento oficial Porto Alegre:
Bookman, 2016.
Bibliografia virtual complementar:
ADOBE. Tutoriais do Illustrator. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/illustrator/tutorials.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
ADOBE. Tutoriais do Photoshop. Disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/photoshop/tutorials.html. Acesso em: 13 abr. 2021.
FRIGERI, S. Computação gráfica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. (Disponível no aplicativo Minha
Biblioteca.)
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
20/05

2

27/05

3

10/06

4

17/06

ATIVIDADES
Atividade síncrona (4h). Apresentação e discussão do plano de
ensino. Conceitos básicos de computação gráfica.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop:
introdução ao programa; interface e navegação; criar e configurar
documentos; camadas e pranchetas; transformações; transparência
e opções de mesclagem. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop:
ferramentas de pintura; cores e degradês; ferramentas de desenho;
criar e editar texto. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop:
camadas de ajuste; ferramentas de retoque, foco e exposição.
Atividade prática.
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5

24/06

6

01/07

7

08/07

8

15/07

9

22/07

10

29/07

11

05/08

12

12/08

13

19/08

14

26/08

15

02/09

EXAME

06/09

Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Photoshop: seleção
e máscaras; filtros; objetos inteligentes; exportar arquivos. Atividade
prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
rasterizada): apresentação da proposta e organização das duplas.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
rasterizada): desenvolvimento.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
rasterizada): desenvolvimento.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator:
introdução ao programa; interface e navegação; criar e configurar
documentos; camadas e pranchetas; criar e editar formas; combinar
formas. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator: traçado;
cores e gradientes; transparência e modos de mesclagem; criar e
editar texto. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator: desenho
à mão livre; organizar, alinhar e distribuir objetos; grades e guias;
padrões; símbolos. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Adobe Illustrator: edição
avançada de formas e caminhos; efeitos; aparência; estilos de
gráficos; inserir imagens; exportar o arquivo. Atividade prática.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
vetorial): desenvolvimento.
Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Mini projeto (imagem
vetorial): desenvolvimento.
Atividade síncrona (4h). Apresentação do mini projeto e fechamento
da disciplina.

Exame final da disciplina.

55

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
11DESGE

Desenho Geométrico

Curso

Design Gráfico

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Vaga ainda em aberto

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

1ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*13:30 às 15:00 (síncrono)
15:20 às 17:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador, acesso à internet,
lápis, papel, compasso e par de
esquadros (esse para uso em
exercícios específicos)

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

Ementa:

Solução de problemas geométricos. Instrumentos e princípios do
desenho. Representação de figuras planas. Exatidão na solução de
problemas de geometria plana pelo uso de régua e compasso.
Objetivo Geral:
Propiciar ao aluno conhecimentos dos fundamentos geométricos, visando
capacitá-lo a resolver problemas gerados por necessidades de
representação de soluções gráficas em questões de design.
Objetivos Específicos:
(i)
Revisar conceitos primitivos, definições e propriedades
geométricas
elementares
aplicando-as
nas
construções
fundamentais. Construir e dividir ângulos.
(ii)
Identificar e aplicar propriedades de figuras geométricas
planas na construção de composições geométricas.
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(iii)

(iv)
(v)

Identificar e aplicar propriedades da circunferência e do
círculo na resolução de problemas gráficos de concordância.
Aplicar regras de inscrição e circunscrição na construção de
polígonos regulares.
Resolver problemas geométricos com precisão e clareza
aplicando os conceitos e propriedades geométricas e com uso
de régua e compasso.
Dar condição ao aluno de avaliar as formas e composições com
base nos princípios do desenho geométrico;
Proporcionar ao aluno a construção de um repertório de imagens
em design.

Procedimentos e critérios de Avaliação

A nota final da disciplina será composta por:
(i)
Prova 01 (peso 30%)
(ii) Prova 02 (peso 35%)
(iii) Prova 03 (peso 35%)

Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quanto houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
Básica
MARCO, Carlos. Curso de Desenho, livro 1: construções fundamentais.
[S.I]: e. do Autor, 1964. 92p. (Enc.)
MARCHESI JÚNIOR, Isaias. Curso de desenho geométrico: livro do
professor. São Paulo: Ática, 1991. 2v. ISBN (Broch.)
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. 3. Ed. Rio de Janeiro:
Ao Livro Técnico, 1967. 332 p. ; ISBN (Broch.)
Complementar
BRAGA, Theodoro. Desenho Linear Geométrico. 13ª Ed. São Paulo: Cone,
19XX.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Aula 01 – 18/05 (13:30 às 17:00): Apresentação da Disciplina + Conceitos
Iniciais
Aula 02 – 25/05 (13:30 às 17:00): Lugares Geométricos 01
Aula 03 – 01/06 (13:30 às 17:00): Lugares Geométricos 02
Aula 04 – 08/06 (13:30 às 17:00): Lugares Geométricos 03 + Divisão de
Segmentos
Aula 05 – 15/06 (13:30 às 17:00): Prova 01
Aula 06 – 22/06 (13:30 às 17:00 Ângulos
Aula 07 – 29/06 (13:30 às 17:00): Triângulos
Aula 08 – 06/07 (13:30 às 17:00): Quadriláteros
Aula 09 – 13/07 (13:30 às 17:00): Circunferência
Aula 10 – 20/07 (13:30 às 17:00): Prova 02
Aula 11 – 27/07 (13:30 às 17:00): Polígonos
Aula 12 – 03/08 (13:30 às 17:00): Tangência
Aula 13 – 10/08 (13:30 às 17:00): Concordância
Aula 14 – 17/08 (13:30 às 17:00): Proporção Áurea
Aula 15 – 24/08 (13:30 às 17:00): Prova 03
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BDG16-5)
Código disciplina

(Design de Ambientes)
Nome disciplina

Curso

Design Gráfico

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Não se aplica

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

5ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*08:30 às 10:00 (síncrono)
10:20 às 12:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador e acesso à internet

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

Ementa:

Aspectos projetuais aplicados ao espaço. Elementos
arquitetônicos, projetos de iluminação e acústica.
Princípios da luz e do som. Iluminação cênica e
aplicações práticas em ambientes comerciais e públicos.
Ponto de venda (PDV) e ambientação. Projetos integrados e
design de experiência.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

Objetivo Geral:
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Desenvolver
junto
aos
alunos
a
visualização
da
potencialidade de interação entre design gráfico e
arquitetura.
Objetivos Específicos:

(i)
Trabalhar aspectos sensoriais da experimentação espacial;
(ii) Conhecer a linguagem de representação em arquitetura;
(iii) Conhecer os principais conceitos em arquitetura de interiores
(iluminação, acústica e materiais);
(iv) Conhecer os principais conceitos em ambientes comerciais
contemporâneos;

Procedimentos e critérios de Avaliação

A nota final da disciplina será composta por:
(i) AV01 [30%]
Proposição de uma “parede instagramável”
(ii) AV02 [70%]
AV02a até a AV02j (pesos iguais entre elas)
Para mais informações ver edital com critérios e
requisitos de avaliação.
Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quanto houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
BRANDSTON, Howard M.. Aprender a ver. A essência do design de
iluminação. São Paulo, De Maio Comunicação e Editora, 2010.
CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Barcelona, Gustavo Gili, 2017.
DAMATTA, R. A Casa Sem a Rua. Estadão, São Paulo, 03 junho 2020.
DEBORD, G. Sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto,
2000.
FERRARA, Lucrecia D´Alessio. Olhar periférico: informação,
linguagem, percepção ambiental. São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 1993.
FOUCAULT, Michel. De espaços outros. Estudos Avançados, 2013b,
vol.27, n.79, pp. 113-122.
GURGEL, Miriam. Projetando Espaços - Design de Interiores. São
Paulo: SENAC, 2013.
HAN, Byung-Chul. A sociedade da transparência. Rio de Janeiro:
Editora Vozes, 2015.
TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e
valores do meio ambiente. Londrina: Eduel, 2012.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
ATIVIDADES

Aula 01 – (17/05) Considerações Iniciais + Espaço Fílmico
(como protagonista)
Aula 02 – (24/05) Espaço Sinestésico [Os Olhos da Pele] +
Lançamento da AV01
Aula 03 – (31/05) Espaço Pandêmico + Planejamento AV01
Aula 04 – (07/06) Espaço Instagramável + [Lucrecia Ferrara + Guy
Debord + Byung-Chul Han] + Planejamento AV01
Aula 05 – (14/06) Entrega e Apresentação da AV01
Aula 06 – (21/06) Leitura de Projetos + Linguagem
Arquitetônica em Design Gráfico + Levantamento + AV02a
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Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula
Aula

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(28/06)
(05/07)
(12/07)
(19/07)
(26/07)
(02/08)
(09/08)
(16/08)
(23/08)
(30/08)

Arquitetura de Interiores + AV02b
Paleta de Materiais + AV02c
Projeto Luminotécnico + AV02d
Flagship Store + AV02e
Retail Design + AV02f
Vitrinismo + AV02g
Ponto de Venda + AV02h
Fachada + AV02i
Design Ambiental + AV02j
ENTREGA e APRESENTAÇÃO DAS AV02

*Alterações nos temas das aulas podem ocorrer ao longo do semestre, as
quais serão previamente acordadas com os estudantes.

EXAME (06/09) Entrega da atividades relativa ao exame final
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: BDG 16-3

Ergonomia Aplicada ao Design Gráfico I

Curso
Professor (a)

DESIGN GRÁFICO
Giselle Schmidt Alves Díaz Merino
(48) 999151003
gisellemerino@gmail.com
Fase 3a
Turma DG
N. Vagas
Obrigatória
Plataforma Moodle - BBB (Big Blue Button)
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a) Presencial (h/a)
(no retorno

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

presencial)

42hs

30hs

Sextas-feiras as 8:20hs

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Não há
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Computador e/ou celular + internet
necessários
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

EMENTA
Abordagem ergonômica de sistemas. Investigação ergonômica. O organismo humano, biomecânica e
antropometria. Fatores influentes do trabalho. O entorno humano. Elementos de controle e
informação. Ergonomia do produto, do projeto, nos serviços e no cotidiano. Ergonomia cognitiva.

OBJETIVOS
GERAL
Conhecer e dominar os conceitos, métodos, técnicas e ferramentas para aplicação da Ergonomia física
e cognitiva no desenvolvimento de produtos gráfico-visuais.
ESPECÍFICOS
• Estudar e analisar os conceitos fundamentais e do histórico da Ergonomia;
• Conhecer os aspectos biomecânicos, antropométricos, fisiológicos e cognitivos aplicados ao
design de produtos gráfico-visuais;
• Aplicar os métodos e técnicas de projeto ergonômico de produtos gráfico -visuais.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA ERGONOMIA
• Conceitos
• Histórico
• Abordagens e domínios de especialização (fisica, cognitiva e organizacional)
• Design & Ergonomia
UNIDADE II – ORGANISMO HUMANO
• Fisiologia e capacidades do ser humano (sensorial, cognitiva e motora)
• Antropometria
• Biomecânica
UNIDADE III – ERGONOMIA APLICADA
• Projeto Ergonômico
• Design Universal & Design Inclusivo
• Enfoque no tema da disciplina de pratica de projeto (embalagem/ sinalização)
UNIDADE IV – CONTEXTO/ AMBIENTE
• Fatores ambientais (ruído, temperatura, iluminação, etc) e equipamentos de medição
• Elementos de controle e informação (legibilidade, sinalização, dispositivos, etc)
• Posto de Trabalho e Análise Ergonômica do Trabalho
• Avaliação ergonômica de produtos gráfico-visuais.

PROCEDIMENTOS
A metodologia se apoiará na apresentação de conteúdos básicos, por meio de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais, leituras individuais, atividades práticas dirigidas e debates.
O período de AULAS REMOTAS (devido a Pandemia COVID-19) acontecerá via plataforma Moodle, por
meio do BBB (Big Blue Button) de forma preferencialmente síncrona no dia e horário da disciplina e
complementado por momentos assíncronos.

MATERIAL DE APOIO
Todo o material da disciplina desde plano de ensino, textos, slides referentes aos conteúdos
abordados em sala de aula, estarão disponíveis na plataforma Moodle: www.moodle.udesc.br

AVALIAÇÃO
AV1 – Atividade Avaliativa (seminário)
AV2 – Atividade Avaliativa (seminário teoria- prática)
AV3 – Atividade Avaliativa (trabalho Ergonomia aplicada AET)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Clareza, organização, cumprimento dos itens exigidos seguindo orientações dadas pela professora via
moodle; conexão do conteúdo com a prática.
*Obs: as avaliações possuem o mesmo peso (1).
A média final (MF)se dará pela soma das atividades avaliativas (AV) divididas por 3 (número de
atividades)
AV1 + AV2+ AV3/3 = MF
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BIBLIOGRAFIA:
Bibliografia Virtual
Definição Internacional de Ergonomia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656701/mod_resource/content/1/definicao_internation
al_ergonomia.pdf
Boa ergonomia, boa economia
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/656702/mod_resource/content/1/boa_ergonomia_boa_
economia.pdf
Desenho Universal: um conceito para todos.
https://www.moodle.udesc.br/pluginfile.php/876821/mod_resource/content/2/universal_web-1.pdf
MERINO, Giselle Schmidt Alves Díaz. GODP - Guia de orientação para Desenvolvimento de Projetos:
Uma metodologia de Design Centrado no Usuário. Florianópolis: Ngd/Ufsc, 2016. Disponível em:
‹www.ngd.ufsc.br› Acesso em: 31/03/2021.
Bibliografia Básica
CYBIS, Walter Otto; BETIOL, Adriana Holtz; FAUST, Richard. Ergonomia e usabilidade:
conhecimentos, métodos e aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2010
BASTIEN, C. & SCAPIN, D. Human factors criteria, principles, and recommendations for HCI:
methodological and standardization issues. (Internal Repport). INRIA. 1993.
GRANDJEAN, Ettiene. Manual da Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. São Paulo: Artmed Bookman, 2004.
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
MORAES, Anamaria; MONT’ALVÃO, Cláudia. Ergonomia – Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: A.
de Moraes, 2003.
TILLEY, Alvin R. As medidas do homem e da mulher. Tradução: Alexandre Salvaterra. Porto
Alegre: Bookman, 2005.

Biliografia Complementar
BRYANT, Diane Pedrotty; BRYANT, Brian R. Assistive technology for people with disabilities. Boston:
Allyn and Bacon, c2003.
JORDAN, Patrick W. An introduction to usability. London: Taylor & Francis, c1998.
LIDWELL, William; HOLDEN, Kritina; BUTLER, Jill. Universal principles of design: 100 ways to enhance
usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach
through design. Beverly: Rockport, c2003.
PANERO, J; ZELNIK, M. Dimensionamento Humano para Espaços Interiores. 3a. ed. Barcelona: G.Gili,
2006.
PHEASANT, Stephen. Bodyspace – anthropometry, ergonomics and the design of works. London:
Taylor & Francis, 1998.
ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação: além da interação humanocomputador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
RUBIN, Jeffrey; CHISNELL, Dana. Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct
effective tests. 2. ed. Indianapolis, IN: Wiley, c2008.
TULLIS, Tom; ALBERT, Bill. Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting
usability metrics. Boston, MA: Morgan Kaufmann, c2008.
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CRONOGRAMA
*Aulas Síncronas – plataforma Moodle – BBB (Big Blue Button) no horário da disciplina
SEMANA

ATIVIDADES

1

Apresentação do plano de ensino e panorama geral sobre
Ergonomia.
Experimentação com produtos + Capacidades do Ser
Humano
Conceito; histórico, abordagem; domínios de
especialização
Domínios de Especialização e Tipos de Ergonomia
Fisiologia e capacidades do ser humano
AV 1: Atividade Avaliativa
Antropometria
Biomecânica
Revisão dos conteúdos & Projeto Ergonômico
Design Universal
Design Inclusivo
AV2: Atividade Avaliativa
Fatores Ambientais; equipamentos de medição; Elementos
de controle e informação
Posto de Trabalho e Análise Ergonômica do Trabalho
Análise Ergonômica do Trabalho + início AV3
AV3 – Desenvolvimento
AV3 – Apresentação
AV3 – Apresentação e Fechamento disciplina

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

Aula Síncrona
Sextas-feiras
as 8:20hs
2h/a

Assíncrona

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a

2h/a
2h/a
4h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
4h/a
2h/a

2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a
2h/a

2h/a
2h/a
4h/a
4h/a

2h/a
2h/a
4h/a
-

2h/a

Total 18 semanas = 72h/a
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
Ficha Cadastral: Disciplina Fotografia II –Foto 2 DG
Curso: Bacharelado em Design Gráfico
Professor: Claudio S P Brandão
Contato: brandaofotografias@gmail.com
Disciplina obrigatória
Pré requisito: Fotografia I
Fase: 5º DG
Carga horária: 72 h/a (na ementa), 60 h/a (pandemia)
Aulas síncronas: 30 h/a (média)
Materiais necessários: Câmera fotográfica ou telefone com câmera. Computador básico.
Horário: matutino 8:20h, vespertino 13:30h (pode ser adaptado de acordo com a turma).
Plano de ensino:
Ementa: Estudo da fotografia objetivando o preparo do aluno para o domínio das habilidades de
manipulação de equipamentos, produção e registro de imagens. A fotografia e o design.
Objetivos: Conhecer os códigos da fotografia com ênfase na documentação e representação
social moderna.
Metodologia: Aulas expositivas, tarefas na plataforma Moodle, uso de câmera fone, uso de
vídeos e apresentações de portfólios.
Bibliografia:
Abril Cultural.Fotografia Manual Completo de Arte e Técnica.Adaptação de The Life Library of
Photography. São Paulo: Abril ed.,1981.
AMAR, Pierre-Jean. História da Fotografia. Lisboa: Edições 70 ed., 2001.
KUBRUSLY, Claudio. O que é fotografia. São Paulo, Brasiliense, 1983.
STIEGLITZ, Alfred. Camera work: the complete photographs 1903-1917. Hong Kong:
Taschen,.
MASCARO, Cristiano; KATZ, Renina. Cidades reveladas. São Paulo: BEI, 2006. 189p.
SPITZING, Günter. Criatividade em fotografia: o que? como? onde? . Rio de Janeiro:
Tecnoprint, c.
SONTAG, Susan,. Ensaios sobre a fotografia. 2a ed. Rio de Janeiro: Arbor, 1983. 198p.
TURNER, P. History of Photography. Middlesex, England:
Hamlyn Publishing. 1987. 224p.
CRARY, J. Técnicas do observador, Visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2012. 166p.
TRIGO, L. A grande feira. Uma reação ao vale-tudo na arte contemporânea. 2º ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 239p.
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BERGER, J. Modos de Ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, 164p.
TOSCANI, O. A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996,
187p.
SHORT, M. Contexto e Narrativa em Fotografia. São Paulo: Gustavo Gili, 2013, 175p.
WEBB, J. O Design da Fotografia. São Paulo: Gustavo Gili, 2014, 183p.
TURNER, Peter. History of Photogrphy, Middesex, Hamlym Pu, 1987.
BARTHES, Roland. A câmara clara: notas sobre fotografia, São Paulo, Brasiliense, 1984.
KOSSOY, Boris. Fotografia e história, São Paulo, Ateliê Editorial, 2001.
______________Realidades e ficções na trama fotográfica, São Paulo, Ateliê Editorial, 2000.
______________Os tempos da fotografia, São Paulo, Ateliê Editorial, 2007.
HOCKENEY, David. O conhecimento Secreto. São Paulo, Cosac e Naif, 2001.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BDG16-7_17DEDEG
Código disciplina

GESTÃO DO DESIGN GRÁFICO
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design – Design Gráfico

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

André Kaercher
Fase
Turma
7
Moodle e Discord
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

72

Contato
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

30
42
Segundas-feiras 8:20 – 10:00

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

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

Ementa:
Particularidades do gerenciamento das atividades de Design Gráfico. Legislação, normas e
organismos vinculados ao Design Gráfico. Proteção legal de projetos. Práticas profissionais.
Interação mercadológica do Design Gráfico (designer - indústria - consumidor - sociedade).
Perspectivas de futuro.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Compreender os diferentes papéis do Design Gráfico no mercado, entendendo suas
possibilidades e limitações. Conhecer conceitos e processos sobre os diferentes níveis de
gestão do Design. Expor e exercitar noções de Gestão do Design para profissionais
independentes, pequenos estúdios. Conhecer leis, tabelas, modelos de contrato, sendo
capaz de montar os seus próprios documentos. Saber identificar atividades que envolvem
Design em diferentes empresas.
UNIDADE I – Gestão de uma empresa de design Modelo de negócio: Definir objetivos de
carreira, Diferença design autoral e design a serviço, Atividade “área de atuação”,
Conceituação, Visão, missão e valores, público, Canvas, Matriz SWOT, Definir os princípios,
Benchmark, entre outras ferramentas para se definir um modelo de empresa. UNIDADE II –
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Administração de projetos de design: As fases do projeto de Design Gráfico. A complexidade
do projeto de Design Gráfico. Noções básicas sobre orçamento para projetos de Design
Gráfico. Exercícios de orçamentação. Leis, normas e organismos. Proteção legal de projetos.
Práticas profissionais. Contratos e tabelas. Variáveis de projeto. UNIDADE III – Valorização e
Apresentação de Projetos: Apresentação ao Cliente: valorização do projeto, processo,
metodologia, dados, validação, testes de usuário. UNIDADE IV – Gestão do Design como
transformador: Design Thinking como metodologia criativa de solução de problemas (IDEO).
Pegar um certo problema, e chegar a uma solução de design. Desenvolver um novo produto
fictício, que resolva algum problema, baseado em necessidades, oportunidades, através do
processo do design.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Uma apresentação para cada Unidade (por grupos), contendo entrega de arquivo digital da
apresentação e apresentação oral online.
Critérios:
Avaliação 1 – UNI 01 Apresentação Modelo de Negócio • Clareza e objetividade dos tópicos
30%. Avaliação 2 – UNI 02 Apresentação das planilhas de precificação e processos •
Facilidade e eficiência dos processos e ferramentas • Profundidade do orçamento de
produção. 30%. Avaliação 3 – UNI 03 Apresentação de um projeto • Desenvoltura na
apresentação • Clareza dos objetivos, necessidades, e solução • Qualidade da apresentação
(visual) 20%. Avaliação 4 – UNI 04 Apresentar o Produto e a Solução • Criatividade nas
soluções • Originalidade • Profundidade. 20%
Bibliografia virtual
BORJA DE MOZOTA, Brigitte; KLÖPSCH, Cássia; COSTA, Filipe Campelo Xavier da. Gestão do
design: usando o design para construir valor de marca e inovação corporativa. Porto Alegre:
Bookman, 2011 CAMEIRA, Sandra Ribeiro. Branding + design: a estratégia na criação de
identidades de marca. São Paulo: Editora Senac, 2016. CPD. Manual de Gestão do Design.
Porto: Centro Português de Design, 1997. MARTINS, Rosane Fonseca de Freitas. A gestão de
design como estratégia organizacional: um modelo de integração do design em
organizações. Tese de Doutorado - Engenharia de Produção da UFSC. Florianópolis, 2004.
(Fonte:
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/87100/208973.pdf?sequence=1)
STRUNCK, Gilberto. Viver de Design. Rio de Janeiro: Editora 2AB, 2001.
BAXTER, Mike. Projeto de Produto: guia prático para o desenvolvimento de novos
produtos.Trad. ITIRO Iida. São Paulo: Ed. Edgard Blücher. 1 ed., 1998. DORNELAS, J.C.A.
Empreendedorismo, transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: Editora Campus.
2001. GASNIER, D. Guia Prático para gerenciamento de Projetos. IMAN.... GIMENO, José
Maria Ibáñez. La gestión Del diseño en la empresa. Madri:McGraw-hill, 2000. KELLEY, T. A
Arte da Inovação, São Paulo: Editora Futura. 2001. MAGALHÃES, Cláudio. Design Estratégico:
integração e ação do Design Industrial dentro das empresas. SENAI/DN - SENAI/CETIQT CNPq - IBIPTI - PADCT - TIB. 1997. ADG Brasil Associação dos Designers Gráficos, 2003.
SANTOS, F, A dos. O Design como Diferencial Competitivo. Itajaí: Editora Univale,. 2000.
WOLF, Brigitte. O Design Management: como fator de sucesso. ABIPTI - SEBRAE - CNPq FIESC/IEL. Campina Grande/PB - Florianópolis/SC. 1998.
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CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA
1
2

DATA
17/05
24/05

3
4

31/05
07/06

5

14/06

6
7

21/06
28/06

8
9

05/07
12/07

10
11
12

19/07
26/07
02/08

13

09/08

14
15
16

16/08
23/08
30/08

17

06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Apresentação do Plano de Ensino.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Objetivos de carreira, Jornada do herói,
diferencial semântico
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Mapa mental, formação dos grupos
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Modelo de Negócio: Conceituação,
Missão, Visão, Valores
Aula síncrona (8:20 – 10:00) AVA 01: Canvas, SWOT, orientações
aos grupos
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Benchmarking: matriz de concorrentes.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) AV 01: Apresentação Modelo de
Negócio
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Processos (controle da criação)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Precificação e orçamentos: criação e
execução
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Contratos, leis, proteção
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Visita/palestra
Aula síncrona (8:20 – 10:00) AV 02: Apresentação das planilhas de
precificação e processos
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Valorização do projeto (processos,
métodos, dados, validação, testes)
Apresentação e apresentador: venda do projeto
Aula síncrona (8:20 – 11:50) AV 03: Apresentação de um projeto
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Pegar um certo problema, e chegar a
uma solução (produto) de design. Desenvolver uma solução que
resolva algum problema, baseado em necessidades, oportunidades,
através do processo do design.
Aula síncrona (8:20 – 11:50) AV 04: Apresentação e finalização da
disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(11INTROG)
Código disciplina

(INTRODUÇÃO AO DESIGN GRÁFICO)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

Maurício Elias Dick

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

–
Fase
1ª
Moodle
Atividades
Síncronas
(h/a)

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

Turma
BDG16-1
Atividades
Assíncronas
(h/a)

44
8h20 – 11h50

28

Contato
mauricio.dick@udesc.
br
–
N. Vagas
22
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
–

–
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material
de desenho (papéis, lápis, borracha),
computador, scanner ou câmera fotográfica ou
smartphone com câmera.

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

Ementa:
Abordagem dos elementos e áreas de conhecimento que fundamentam o design. A
extensão do termo estética - autonomia e função do design. Conceitos, teorias e
ferramentas de produção do design gráfico. Bases projetuais. Interfaces do design.
Habilitações e campos de atuação. Perspectivas para uma crítica do design. Código
de ética da profissão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Estudar a área de formação do Design Gráfico e seus campos de atuação
profissional, bem como as bases teóricas e metodológicas que fundamentam a
atuação do designer.
Objetivos específicos:
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·
·
·

Compreender a importância das diversas disciplinas que compõem um curso
de Design e os limites do campo profissional;
Examinar o desenvolvimento, a autonomia e a função do design através de
sua evolução conceitual, tecnológica, metodológica e mercadológica;
Conhecer as bases projetuais e metodológicas, além das interfaces
(especificidades) do design e seus conceitos, teorias e ferramentas de
produção.

Conteúdo programático:
UNIDADE I: FUNDAMENTOS DO DESIGN
•
A grade curricular do curso de Design da UDESC;
•
Evolução histórica e conceitual;
•
Estética, autonomia e função do Design;
•
Áreas de conhecimento que fundamentam o Design;
•
Habilitações e campos de atuação.
UNIDADE II: PRODUÇÃO NO DESIGN GRÁFICO
•
Conceitos, teorias e ferramentas de produção no design gráfico.
UNIDADE III: DESIGN GRÁFICO NA PRÁTICA
•
Bases projetuais;
•
Metodologia e interfaces do design;
•
Código de ética da profissão;
•
Perspectivas para uma crítica no design.
Procedimentos e critérios de avaliação
A1 – Seminário sobre campos de atuação (em duplas) 30%
•
Profundidade da pesquisa e síntese das informações;
•
Clareza da comunicação;
•
Qualidade da apresentação visual.
A2 – Prova escrita (individual) – peso 30%
•
Precisão das respostas e domínio do conteúdo;
•
Capacidade de argumentação;
•
Redação e clareza nas respostas.
A3 – Exercício projetual (em trios) – peso 30%
•
Pertinência dos dados levantados e analisados;
•
Qualidade do painel semântico;
•
Variedade da geração de alternativas;
•
Capacidade de argumentação;
•
Acabamento da entrega.
A4 – Participação e empenho – durante todo o semestre (individual) – peso 10%
•
Realização das atividades propostas.
Bibliografia virtual
E-books e periódicos CAPES com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES

71

1

18/05

2

25/05

3
4

01/06
08/06

5

15/06

6
7

22/06
29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16
17
18
EXAME

–
–
–
03/09

Atividade síncrona (4h): Apresentação do plano de ensino.
Grade curricular do curso de Design da UDESC. Tópicos
relacionados à vida acadêmica na universidade e no CEART.
Atividade assíncrona (4h): checklist de onboarding na
universidade.
Atividade síncrona (4h): Definição e evolução do conceito de
Design. Habilitações. Escolha das temáticas e grupos dos
seminários.
Atividade assíncrona (4h): Semana do Calouro.
Atividade síncrona (4h): Funções do design. Orientação
seminários.
Atividade síncrona (4h): Elementos e áreas do conhecimento
que fundamentam o design. Interfaces do Design. Orientação
seminários.
Atividade síncrona (4h): Apresentação dos seminários (A1).
Atividade síncrona (4h): Fundamentos do design gráfico
(conceitos, teorias, ferramentas de produção).
Atividade síncrona (4h): Semântica e simbolismo no design.
Atividade assíncrona (4h): revisão para a prova.
Atividade síncrona (4h): Prova escrita individual (A2).
Atividade assíncrona (4h): resenha texto selecionado.
Atividade síncrona (4h): Metodologia e processo de design
(bases projetuais). Introdução ao exercício projetual.
Atividade assíncrona (4h): Orientação e desenvolvimento do
exercício projetual (levantamento e análise de dados).
Atividade assíncrona (4h): Orientação e desenvolvimento do
exercício projetual (painel semântico e geração de
alternativas).
Atividade assíncrona (4h): Orientação e desenvolvimento do
exercício projetual (finalização).
Atividade síncrona (4h): Apresentação do exercício projetual
(A3).
Atividade síncrona (4h): Código de ética da profissão e
perspectivas para uma crítica no design. Fechamento da
disciplina, avaliação do semestre.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 18/05.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 06/07.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 09/07.
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
11LABDE1 / BDG16-1
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
LABORATÓRIO DE DESENHO 1
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professora

Anelise Zimmermann

Contato

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória

1
Fase
1ª

N. Vagas
20

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

anelise.zimmermann@gmail.com
anelise.zimmermann@udesc.br

Turma
Única Manhã
Moodle, Discord (versão gratuita) e Miro (versão gratuita)
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
28
44
08h20 – 11h50
Não
Livre
Estação de trabalho (mesa, cadeira e luminária), material de
desenho (papéis, lápis, borracha, canetas), câmera fotográfica
(celular) e computador ou celular (para acompanhar a aulas).

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

Ementa:
Estudo do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação. Estudo de
conceitos, definições, funções e taxonomia do desenho aplicados ao processo projetual
em Design. Estudo e experimentações de materiais, instrumentos, técnicas, processos e
reprodução em desenho. A leitura e análise do desenho e sua relação com o usuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Promover o conhecimento e a experimentação do desenho no design gráfico em suas
diferentes funções, considerando suas variações criativas, formais, técnicas, de materais
e processuais e adequação aos seus objetivos de projeto.
Objetivos específicos:
. Desenvolver a prática do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação
em design;
. Experimentar diferentes usos do desenho inseridos no processo projetual considerando
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o estudo do problema, relação com usuário, relação entre técnica e função,
experimentação de técnicas criativas.
. Estudar a representação pelo desenho de formas, volume, ritmo, superfícies, cores e
figura humana na elaboração de mensagens visuais.
. Desenvolver a prática do desenho de esboços no estudo e registro do processo criativo.
. Observar e experimentar práticas em desenho como atividades interdisciplinares.
Conteúdo programático:
Unidade 1
- Estudo de conceitos, definições, funções e taxonomia do desenho no processo projetual;
- Estudo do desenho como percepção, comunicação, investigação e ação em design;
- Os usos do sketchbook no estudo e registro do processo criativo;
- Materiais, técnicas e processos em desenho;
- Estudos dos usos do traço, linhas, hachuras, preenchimento e ritmo na elaboração de
mensagens visuais.
Unidade 2 – Estudo da representação de luz, sombra e cores em mensagens visuais.
Unidade 3 - Estudo de representações de espaço e composição em mensagens visuais.
Unidade 4 – Estudos da representação da figura humana e movimento em mensagens
visuais.
Procedimentos e critérios de Avaliação
As atividades deverão ser postadas na plataforma Moodle
Avaliação 1: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 1
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Processo e experimentações;
• Coerência com a proposta e usuários;
• Apresentação gráfica final;
• Memorial descritivo.
Avaliação 2: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 2
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Processo e experimentações;
• Coerência com a proposta e usuários;
• Apresentação gráfica final;
• Memorial descritivo .
Avaliação 3: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 3
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Processo e experimentações;
• Coerência com a proposta e usuários;
• Apresentação gráfica final;
• Memorial descritivo.
Avaliação 4: Desenhos produzidos ao longo da Unidade 4
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
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•
•
•
•

Processo e experimentações;
Coerência com a proposta e usuários;
Apresentação gráfica final;
Memorial descritivo .

Bibliografia virtual básica: (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
DOYLE, M. E. Desenho a cores. São Paulo: Grupo A, 2002.
WELLS, P.; QUINN, J.; MILLS, Les. Desenho de Animação. São Paulo: Grupo A, 2012.
CURTIS, B. Desenho de observação. São Paulo: Grupo A, 2015.
FERNANDO, P. H. L. Desenho de perspectiva. São Paulo: Grupo A, 2018.
Bibliografia virtual complementar:
LIVROS (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
BROWN, T. Design thinking. São Paulo: Editora Alta Books, 2020.
Catálogo da 5ª Bienal Brasileira de Design Floripa 2015. São Paulo: Blucher, 2015.
CONSOLO, C. (Org.). Anatomia do design. São Paulo: Blucher, 2009.
PURVES, B. Stop-motion. São Paulo: Grupo A, 2017.
RAMOS, G. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual. São Paulo: Grupo
Autêntica, 2011.
VIDEOS (acesso online):
O desenho conectando conhecimentos. Anelise Zimmermann. Londres/Florianópolis, Editora
UDESC. 1 DVD (20 min), MP4, color. Português/Inglês, 2018. Disponível em:
<www.pesquisaemdesenho. com>.
TEXTOS/ARTIGOS (acesso online):
AGUIAR, M. D. de; CAMPOS, V. E. ; COUTINHO, S. G. A imagem na educação infantil: análise gráfica de
ilustrações em livros didáticos infantis de Português do Ensino Fundamental. In: FADEL, L. M.;
SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora Blucher.
Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles>.
TROTTA, T. A ilustração que representa um assunto científico é também científica? In: FADEL, L. M.;
SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora Blucher.
Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles>.
GOSS, J.; NATALI, S.; BATTAIOLA, A. O Personagem nos Jogos e Histórias em Quadrinhos: um
panorama de estudos realizados. In: FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora Blucher.
Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles>.
ZIMMERMANN, Anelise. O ensino do desenho na formação em Design Gráfico: uma abordagem
projetual e interdisciplinar. Tese Doutorado. Universidade Federal de Pernambuco, 2016. Disponível
em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18681
ZIMMERMANN, Anelise; COUTINHO, Solange Galvão. Do desenho conceitual ao pictórico:
experiências e reflexões no ensino do desenho na formação em design gráfico. In: Fronteiras do
design. [in]formar novos sentidos. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível e:
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/formar-novos-sentidos-1683
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ZIMMERMANN, Anelise; FARTHING, Stephen. Desenhos do desenhar: pesquisa e práticas de Stephen
Farthing. In: Revista Apotheke. V. 6, N. 2. Florianópolis, 2020. Disponível em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/18418/11806

CRONOGRAMA
SEMANA
1

DATA
21/05

2

28/05

3

04/06

4

11/06

5

18/06

6

25/06

7

02/07

8

09/07

9

16/07

10

23/07

11

30/07

12

06/08

13

13/08

14

20/08

15

27/08

16
17
18

01/09

ATIVIDADES
Atividade síncrona. Apresentação da disciplina e plano de ensino.
Atividade coletiva síncrona (2h) e atividade individual assíncrona
(2h). Unidade I
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 1
Atividade individual assíncrona (4h) com a finalização das
atividades da Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2.
Entrega Avaliação 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 2.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Entrega Avaliação 2.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4.
Entrega Avaliação 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h).
Entrega Avaliação 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Atividade coletiva síncrona (2h)
e atividade individual assíncrona (2h). Avaliação final da
disciplina.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 02/07.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 23/07.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 13/08.
Exame
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
11LABDE3/ BDG16-3
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
LABORATÓRIO DE DESENHO 3
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professora

Anelise Zimmermann

Contato

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória

Fase
3ª

N. Vagas
20

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

anelise.zimmermann@gmail.com
anelise.zimmermann@udesc.br

Turma
Única Manhã
Moodle, Discord (versão gratuita) e Miro (versão gratuita)
Atividades
Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
30
42
08h20 – 11h50
Laboratório de Desenho 2
Livre
Estação de trabalho (mesa, cadeira e luminária), material de
desenho (papéis, lápis, borracha, canetas, tintas), câmera
fotográfica (celular) e computador.

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

Ementa:
Estudo do desenho como comunicação, investigação e ação. O desenho de narrativas
visuais aplicado ao design gráfico: o desenho de ilustração. O estudo e a prática do
desenho como processo: estudo do problema, relação com usuário, interpretação,
investigação, criação, storyboard, relação entre técnica e função, finalização e reprodução.
O sketchbook no estudo e registro do processo criativo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Desenvolver a prática e o estudo do processo de desenho aplicado a projetos gráficos de
narrativas visuais incluindo o desenho de personagens, cenários, storyboard, ilustração
aplicada e o desenho para a animação, a partir do estudo dos processos, experimentação
de técnicas e avaliação de adequação aos objetivos de projeto.
Objetivos específicos:
. Desenvolver a prática do desenho como comunicação, investigação e ação em design;
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. Identificar, analisar e experimentar a prática do desenho aplicado a narrativas visuais,

incluindo o desenho de personagem, cenário, storyboard, ilustração e o desenho para
animação;
. Experimentar o processo projetual aplicado ao processo de desenho de narrativas
visuais (estudo do problema, relação com usuário, interpretação, investigação, criação,
relação entre técnica e função, finalização e reprodução);
. Experimentar diferentes métodos e técnicas em desenho de narrativas visuais utilizados
no meio profissional;
. Desenvolver a prática do desenho de esboços no estudo e registro do processo criativo.
Conteúdo programático:
Unidade 1 - O desenho de ilustração em narrativas visuais aplicado ao design gráfico em
projetos variados: editoriais, animação, hqs e jogos. Estudo do desenho de personagem
envolvendo:
× Interpretação e estudo de características visuais x personalidade;
× Técnicas criativas de geração de alternativas;
× Paleta cromática;
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Finalização e reprodução.
×
Unidade 2 – Estudo do storyboard para ilustração aplicada:
× Uso de recursos de estilo, paleta cromática, enquadramento em relação à mensagem;
× Desenvolvimento de storyboard e o desenho em sequência e movimento;
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Relação entre texto e imagem;
× Finalização e reprodução.
Unidade 3 - Estudo de desenho de ambientes e cenários:
× Enquadramento e composição;
× Perspectiva na ilustração;
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Finalização e reprodução.
Unidade 4 - Estudo do personagem e cenário para a animação:
× Experimentações de materiais, instrumentos, técnicas;
× Finalização e reprodução.
Procedimentos e critérios de Avaliação
As atividades deverão ser postadas na plataforma Moodle
Unidade 1 Avaliação 1: Desenho de personagem
Critérios de avaliação (Peso: 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
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Unidade 2 - Avaliação 2: Desenho de storyboard
Critérios de avaliação (Peso 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
Unidade 2 – Avaliação 2: Desenho de cenário
Critérios de avaliação (Peso 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
Unidade 4 – Avaliação 4: Desenho animado (gif)
Critérios de avaliação (Peso 25%):
• Coerência com a proposta/problema/usuário;
• Processo projetual/estudos;
• Experimentação de recursos e métodos criativos;
• Memorial descritivo;
• Apresentação gráfica.
Bibliografia virtual básica: (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
DOYLE, M. E. Desenho a cores. São Paulo: Grupo A, 2002.
WELLS, P.; QUINN, J.; MILLS, Les. Desenho de Animação. São Paulo: Grupo A, 2012.
CURTIS, B. Desenho de observação. São Paulo: Grupo A, 2015.
FERNANDO, P. H. L. Desenho de perspectiva. São Paulo: Grupo A, 2018.
Bibliografia virtual complementar:
LIVROS (acesso pelo portal Minha Biblioteca pelo login IDUdesc)
BROWN, T. Design thinking. São Paulo: Editora Alta Books, 2020.
Catálogo da 5ª Bienal Brasileira de Design Floripa 2015. São Paulo: Blucher, 2015.
CONSOLO, C. (Org.). Anatomia do design. São Paulo: Blucher, 2009.
PURVES, B. Stop-motion. São Paulo: Grupo A, 2017.
RAMOS, G. A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual. São Paulo: Grupo
Autêntica, 2011.
VIDEOS (acesso online):
O desenho conectando conhecimentos. Anelise Zimmermann. Londres/Florianópolis,
Editora UDESC. 1 DVD (20 min), MP4, color. Português/Inglês, 2018. Disponível em:
<www.pesquisaemdesenho. com>.
TEXTOS/ARTIGOS (acesso online):
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AGUIAR, M. D. de; CAMPOS, V. E. ; COUTINHO, S. G. A imagem na educação infantil: análise
gráfica de ilustrações em livros didáticos infantis de Português do Ensino Fundamental. In:
FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora
Blucher. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic329/list#articles>.
TROTTA, T. A ilustração que representa um assunto científico é também científica? In:
FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C. (orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora
Blucher. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic329/list#articles>.
GOSS, J.; NATALI, S.; BATTAIOLA, A. O Personagem nos Jogos e Histórias em Quadrinhos: um
panorama de estudos realizados. In: FADEL, L. M.; SPINILLO, C., HORTA, A., PORTUGAL, C.
(orgs.)
9º Congresso internacional de design de informação. V. 6 N. 4, 2019. São Paulo: Editora
Blucher. Disponível em: <https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic329/list#articles>.
ZIMMERMANN, Anelise. O ensino do desenho na formação em Design Gráfico: uma
abordagem projetual e interdisciplinar. Tese Doutorado. Universidade Federal de
Pernambuco, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/18681
ZIMMERMANN, Anelise; COUTINHO, Solange Galvão. Do desenho conceitual ao pictórico:
experiências e reflexões no ensino do desenho na formação em design gráfico. In:
Fronteiras do design. [in]formar novos sentidos. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível e:
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/formar-novos-sentidos-1683
ZIMMERMANN, Anelise; FARTHING, Stephen. Desenhos do desenhar: pesquisa e práticas de
Stephen Farthing. In: Revista Apotheke. V. 6, N. 2. Florianópolis, 2020. Disponível em:
https://www.revistas.udesc.br/index.php/apotheke/article/view/18418/11806

CRONOGRAMA
SEMANA
1

DATA
18/05

2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

ATIVIDADES
Atividade síncrona e assíncrona. Apresentação da disciplina e
plano de ensino.Orientação coletiva síncrona (2h) e atividade
individual assíncrona (2h). Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 1
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 2.
Entrega da Avaliação 1.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 2
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7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

16
17
18

31/08

Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Entrega Avaliação 2.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona. Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (6h) para finalização dos
exercícios da Unidade 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4.
Entrega avaliação 3.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Unidade 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Orientação coletiva síncrona
(2h) e atividade individual assíncrona (2h). Entrega avaliação 4.
Atividade síncrona e assíncrona. Atividade coletiva síncrona (2h)
e atividade individual assíncrona (2h). Avaliação final da
disciplina.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 08/06.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 22/06.
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 27/07.
Exame
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BBDG16-3
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/software
s necessários

Materiais e Processo I DG
(Nome disciplina)
Bacharelado em Design - Design Gráfico
João Calligaris Neto
Contato
joaocalligaris@gmail.co
m
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
BDG16-3
20
Moodle
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncronas (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
24
48
8h20 - 11h50
Modelagem e Prática Projetual em DG 1
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho e para modelagem (papéis, cartões,
estiletes, massa modelar mesa de corte, etc)

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

Ementa:
Conhecimento dos materiais de impressão gráfica. Estudo da correlação entre as
propriedades e características decorrentes nos materiais, voltado à viabilização das
aplicações processuais em Design Gráfico. Estudo dos processos e técnicas de
impressão
e dos meios produtivos de Design Gráfico. Pré-impressão, impressão e acabamento.
Sustentabilidade e impacto ambiental.
Objetivo geral:
Conhecer materiais e técnicas de impressão e produção gráfica, com foco nas artes
gráficas
tradicionais, buscando compreender suas propriedades e características voltadas à
viabilização
de suas aplicações técnicas e preparos de matrizes para impressão/gravação e
acabamento.
Objetivos específicos:
_Apresentar elementos de caracterização estrutural dos materiais utilizados no âmbito
das artes gráficas, referente ao seu emprego técnico processual quanto às
propriedades dos suportes;
_Introduzir técnicas e métodos referentes às artes gráficas tradicionais para
construções de
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matrizes: como tipografia/clicheria, xilogravura, carimbos, monotipia, gravura em
metal, relevo, empastamento/cartonagem, xerografia, serigrafia, estêncil, entre outros.
_Conhecer e experimentar o uso de diferentes papéis e suas propriedades
relacionadas aos usos experimentais na confecção de modelos tridimensionais;
_ Conhecer emprego das cores, tintas e vernizes, suas escalas recorrentes e demais
processos de impressão, e gravação de acabamentos especiais.
Conteúdo programático:
Unidade I – Reconhecimento das Artes Gráficas Aplicadas e o Design Gráfico
Relacionar as Artes gráficas e Design gráfico: questões, desenvolvimento e práticas
em torno ao ato de imprimir. Reconhecimento dos processos (para reprodução) a
partir das técnicas de artes gráficas tradicionais. Gerenciamento de artes a traço, para
geração de matriz, visando encaixe de duas ou mais artes e separação de cores.
Exercícios simulados para compreensão de processos de produção e reprodução das
Artes Gráficas Tradicionais.
Unidade II – Tratamentos gráficos especiais, acabamentos, facas e cartonagens:
Breves diferenciações técnicas utilizadas para a reprodução manufaturada de
impressos gráficos customizados, voltados à produção artesanal de impressos e
superfícies de impressão. Reconhecimento de facas de corte, para construção
espacial tridimensional de modelos cartonados. Visando a elaboração de designs de
embalagens em superfícies estampadas, acopladas/empastadas em volumes
cartonados.
Unidade III – Artes finais do projeto de embalagem; Desenvolvimento Executivo:
Utilização e manejo das escalas de cores e seus usos, emprego. Amostra de
acabamentos especiais, separação de cores referentes às artes-finais, envolvendo
embalagens:
3.1_Identificação dos elementos que comportam os itens previstos no projeto de
embalagem (tag, rótulo, berços embalagens; primaria, e secundaria. Etc.;
3.2_ Planificação (shape/faca), prevendo desenhos técnicos, vistas e volumes com
cotas, da embalagem e ou rótulos;
3.3_Separação das cores (de cada cor, isolada na mancha) dos itens das
embalagens. Com registro de encaixe de cores;
3.4_Documentação memorial de especificação técnica, da Produção Gráfica, dos itens
de embalagem. [especificação dos materiais (substratos utilizados), e seus pesos
(gramaturas, tamanhos) quantidade de cores empregadas, e Acabamentos especiais].
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 30% Media Final (3,0 pts)
- EXERCÍCIOS [FÓLIO A]
Confecção de ‘cichês’, para confecção de relevo seco; e de carimbos entintados para
a composição de padrões. Construção de estêncil para encaixe de cores máscaras.
Unidade II – peso 30% M.F. (3,0 pts)
- EXERCÍCIOS [FÓLIO B]
B1. - Identificação dos elementos que comportam os itens previstos no projeto de
embalagem.
B2. - Planificação (shape/faca) e Desenhos Técnicos com vistas e a previsão da
tridimensionalidade volumétrica (volumes) com cotas, da embalagem e ou rótulos;
B.3 - Separação das cores (de cada cor, isolada na mancha) dos itens das
embalagens. Com registro de encaixe de cores.
Unidade III – peso 40% M.F. (4,0 pts)
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- MODELOS [PROTOTÍPO]*Especificação
Prever-se-á a confecção de Modelos / protótipos físicos ou virtuais para apresentação
dos resultados alcançadas na Prática, com respectivas especificações técnica dos
materiais envolvidos para a produção de Embalagens. B.4 - Documento, memorial de
especificação técnica da Produção Gráfica, dos itens de embalagem*.
*Identificação da Embalagem, Material e substratos utilizados
(gramaturas/espessuras), quantidade de Cores empregadas, e Acabamentos
especiais, etc.
Bibliografia básica:
BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. 4. ed. São Paulo: SENAC São Paulo, 2002.
FERNANDES, A. Fundamentos de Produção Gráfica: para quem não é produtor
gráfico. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2003.
FUENTES, Rudolfo. Fundamentos do Design - A prática do design gráfico: uma
metodologia criativa . Editora ROSARY, 2016>>>LEITURA Cáp. 3°:
“CONCRETIZAÇÃO”;
MANZINI, E. A matéria da invenção. Lisboa: Centro Português de Design, 1993;
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. Editora LGE, 3.ª Edição, 1993;
VILLAS-BOAS, André. Produção gráfica para designers. 2AB Editora, 3.ª Edição –
RJ, Teresópolis, 2014.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05 Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
proposta de exercícios e projeto.
2
26/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
3
31/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
4
02/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
5
09/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
desenvolvimento dos exercícios. Unidade I.
6
16/06 Atividade síncrona (4h). Exercícios depositam via Moodle
[FÓLIO A]
7
23/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
8
30/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
9
07/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, separação de cores. Unidade II.
10
14/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, para preparação de arquivos , artes finais. Unidade
II.
11
21/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Assessorias gráficas
para projeto, e definições para especificações de produção
gráfica. Unidade II.
12
28/08 Atividade síncrona (4h). Exercícios depositam via Moodle
[FÓLIO B]
13
04/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Apoio técnico para
confecção de Modelos de Projeto
14
11/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Apoio técnico para
confecção de Modelos de Projeto
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15

18/08

EXAME

25/08

Atividade síncrona (4h). Apresentação final do projeto de
embalagem e MODELOS [PROTOTÍPO]*Especificação_
fechamento da disciplina.
Unidade III.
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BDG16-1
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/software
s necessários

MODELAGEM DG
(Nome disciplina)
Bacharelado em Design - Design Gráfico
João Calligaris Neto
Contato
joaocalligaris@gmail.b
r
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
BDG16-3
20
Moodle
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncronas (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
32
40
13h30-16h50
Modelagem em Design Gráfico
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, régua, esquadros), estiletes,
vincadores, compasso, bisturi, e papeis gerais;
cartões cartolinas. Possibilidade de uso de massa
de modelar.

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

Ementa:
Representação tridimensional de objetos pelo uso de materiais adequados à
confecção de maquetes, modelos, protótipos e elementos de Design Gráfico.
Objetivo geral:
Desenvolver a capacidade de observação para o desenho, o entendimento sobre
noções de forma e espaço, e sobre composição estrutural de objetos da cultura
material, por meio de experimentações, técnicas de planificação, conformação e
modelagem em representações bidimensionais e tridimensionais aplicadas a projetos
gráficos.
Objetivos específicos:
•Compreender os fundamentos do desenho a partir de um alfabeto básico (quadrado,
círculo e triângulo) para a construção de seus respectivos volumes (sólidos
geométricos).
• Entender os aspectos estético-formais, funcionais, práticos e de fabricação de
sólidos, volumes e modelos, a partir da análise de polígonos e poliedros.
• Identificar os elementos que organizam o projeto em planos técnicos: planta, vistas,
cortes e perspectiva; e sua representação gráfica para indicação de corte, dobra e
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picote.
Conteúdo programático:
Unidade I – Análise das formas básicas e dos Sólidos
Introdução à Modelagem em Design Gráfico: conceitos e formas básicas.
Compreensão da aplicação e dos objetivos dos modelos em projetos de Design
Gráfico. Manipulação, desmonte e remonte de formas tridimensionais. Exposição de
propriedades, aspectos construtivos, materiais, ferramentas.
Unidade II – Artwork; Cutpaper, Máscaras e Popups
Introdução à Modelagem em Design Gráfico: conceitos e formas básicas.
Compreensão da aplicação e dos objetivos dos modelos em projetos de Design
Gráfico. Manipulação, desmonte e remonte de formas tridimensionais. Exposição de
propriedades, aspectos construtivos, materiais, ferramentas.
Unidade III – Impressos e Volumes Extraordinários
Criação de modelos para diferentes categorias de Design Gráfico;
Totens, letras caixa, livreto, zines, cenários/maquete e personagens.
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 30%_ Média Final (Total desta > 3,0 pontos)
- Compreensão dos conceitos básicos relacionados ao design das formas básicas;
- Qualidade dos modelos confeccionados;
- Grau de dificuldade;
- Rigor e acabamento.
Unidade II – peso 30%_Média Final (Total desta > 3,0 pontos)
- Criatividade das alternativas, tanto das questões visuais, gráficas e volumétricas;
- Criatividade e limpeza dos elementos fabricados;
- Qualidades dos volumes manufaturados.
Unidade III – peso 40% da Média Final (Total desta > 4,0 pontos)
- Qualidade das artes finais desenvolvidas;
- Capacidade espacial e adequação das soluções propostas;
- Acabamento dos modelos / protótipos elaborados;
Bibliografia
CHATANI, Masharo. Pop-up: greeting cards. (Origamic Architecture). Japão: Ed.
Ondorisha Publishers, Ltda., 1986.
DOYLE, Michael E. Desenho a cores. Porto Alegre: Bookman, 2002. LIDSTONE,
John. Construções com papelão. Buenos Aires: Kapelusz, 1976.
MESTRINER, Fabio. Design de embalagens – Curso básico. São Paulo: Makron
Books, 2002.
TEODORICO, C. Técnicas de Representação Tridimensional. Florianópolis: LBDI,
1991. WONG, WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo: Martin
Fontes, 1998.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
17/05 Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
proposta dos itens especiais de modelagem em cartão
2
24/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento das formas básicas. Unidade I.
3
31/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento dos sólidos básicos. Unidade I.
4
07/06 Atividade assíncrona (4h). Orientações para desenvolvimento das
modelagens_ Unidade I.
5
14/06 Atividade assíncrona (4h). Orientações para desenvolvimento das
formas_ Unidade I.
6
21/06 Atividade assíncrona (4h). DEPOSITO MOODLE > Apresentação
dos resultados da Unidade I
7
28/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento dos tipos extraordinários*. Unidade II.
8
05/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações para
reconhecimento dos Artworks em papel*. Unidade II.
9
12/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações
desenvolvimento dos itens de recorte, artworks em papel. Unidade
II.
10
19/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Desenvolvimento dos
itens de Cutpaper Unidade II.
11
26/07 Atividade assíncrona (4h). Desenvolvimento dos itens de
Cutpaper Unidade II.
12
02/08 Atividade assíncrona (4h). DEPOSITO MOODLE > Apresentação
dos resultados da Unidade II
13
09/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações
desenvolvimento dos itens extraordinários do design gráfico.
Unidade III.
14
16/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações
desenvolvimento dos itens extraordinários do design gráfico.
Unidade III.
15
23/08 Atividade assíncrona (4h). DEPOSITO MOODLE > Apresentação
dos resultados da Unidade III
16
Atividades de produção extraclasses
17
Atividades de produção extraclasses
18
Atividades de produção extraclasses
EXAME
30/08 Reapresentação dos resultados_ modelos correspondentes as 3
Unidades
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

1PERSP

Perspectiva

Curso

Design Gráfico

Professor (a)

Odila Rosa Carneiro
da Silva
Não se aplica

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

1ª fase
Moodle (bbb)
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

4198888638
6
Não se
aplica
20 vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

36
36
*08:30 às 10:00 (síncrono)
10:20 às 12:00 (assíncrono)
*Podem ocorrer alterações, a
serem discutidas previamente com
a turma.
Não há
Livre
Computador, acesso à internet,
lápis, papel, compasso e par de
esquadros.

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

Ementa:

Desenho de precisão espacial, representação de objetos
tridimensionais em meios bidimensionais
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral:
Estimular no estudante o domínio das principais técnicas de
perspectiva, contribuindo assim para sua maior visão espacial e
utilizando-a como um meio geométrico de representação gráfica
para chegar a uma determinada finalidade: representação
artística para expressar ideias e projetos.
Objetivos Específicos:
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Capacitar alunas e alunos quanto aos conceitos e
práticas relativos à perspectiva paralela (cavaleira e
isométrica)
(ii) Capacitar alunas e alunos quanto aos conceitos e
práticas relativos à perspectiva cônica, dominando os
processos de execução para um, dois ou três pontos de
fuga.
(iii) Desenvolver junto a alunas e alunos a percepção e
análise dos conceitos da perspectiva aplicados à peças
gráficas,
identificando
as
estratégias
teóricas
articuladas e suas implicações na linguagem do desenho.
Procedimentos e critérios de Avaliação
(i)

A nota final da disciplina será composta por:
(i) Avaliação 01 (30%) – Prova
A avaliação 01 consiste em uma prova de resolução
exercícios
de
desenho
técnico
de
precisão
perspectiva.
(ii) Avaliação 02 (40%) – Prova
A avaliação 02 consiste em uma prova de resolução
exercícios
de
desenho
técnico
de
precisão
perspectiva.
(iii) Avaliação 03 (30%) – Trabalho
Desenvolvimento, discussão,
experimentação e proposição de uma Perspectiva Anamórfica

de
em
de
em

Bibliografia virtual

Os conteúdos e pdf´s (quanto houver) são disponibilizados
anteriormente à cada encontro da disciplina.
Básica
MONTENEGRO, G. A. A perspectiva dos profissionais: sombras,
insolação, axonometria. São Paulo: Edgard Blücher, 1986.
MONTENEGRO, G. A. A perspectiva dos profissionais: sombras,
insolação, axonometria. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
Complementar
DOMINGUEZ, Fernando. Croquis e perspectiva. Porto Alegre:
Masquatro/Nobuko, 2011.
MATOS, Marcos Roberto de. Perspectiva. Trabalho de Conclusão
de Curso. Passo Fundo: UPF, 1999.
QUADROS, Eliane Soares; SANZI, Gianpietro. Desenho de
Pesrpectiva. São Paulo: Érica, 2014.
SANMIGUEL, David. Desenho de perspectiva. São Paulo: Ambientes
e costumes, 2105.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Aula 01 – 19/05: Apresentação da Disciplina e Considerações
“Desenhar no vidro”
Aula 02 – 26/05: Categorias da Perspectiva (PadLet)
Aula 03 – 02/06: Elástico
Aula 04 – 09/06: Cavaleira

+
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Aula 05 – 16/06: Isométrica
Aula 06 – 23/06: 1 Ponto de Fuga
Aula 07 – 30/06: Avaliação 01 (prova)
Aula 08 – 07/07: 2 Pontos de Fuga
Aula 09 – 14/07: 2 Pontos de Fuga
Aula 10 – 21/07: 3 Pontos de Fuga
Aula 11 – 28/07: Regras Práticas
Aula 12 – 04/08: Avaliação 02 (prova) – Lançamento Avaliação 03
Aula 13 – 11/08: Avaliação 03 (Assessoria / Experimentação)
[Perspectiva Transgressora]
Aula 14 – 18/08: Avaliação 03 (Assessoria / Experimentação)
[Perspectiva Transgressora]
Aula 15 – 25/08: Avaliação 03 (Entrega e Apresentação)

-
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
13PPDG2
Curso
Professor (a)

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

Prática Projetual em Design Gráfico II
(Nome disciplina)
Bacharelado em Design - Design Gráfico
João Calligaris Neto
Contato
Filipe Aguiar Cargnin
joao.calligarisneto@udesc
.br
filipe.cargnin@udesc.br
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
BDG16-3 20
Moodle
Atividade Atividades Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncrona (no retorno presencial)
Síncronas s (h/a)
(h/a)
38
34
8h20 - 11h50
Prática Projetual em Design Gráfico I
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador,
pacote Adobe ou similar

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

Ementa:
A prática do processo projetual em Design Gráfico a partir da solução para temas
propostos envolvendo a criação e produção de artefatos gráficos. Evolução dos níveis
de complexidade projetual através do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento
do Design Gráfico, meio profissional e sociedade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Orientar a elaboração de um projeto de design de embalagem, de maneira a propiciar
aos acadêmicos um exercício projetual que vincule teoria e prática.
Objetivos específicos:
· Exercitar as etapas metodológicas do processo projetual;
· Conhecer os conceitos básicos pertinentes ao design de embalagens;
· Gerar alternativas criativas para o problema de design proposto, considerando
aspectos conceituais, estéticos, técnicos e mercadológicos.
Conteúdo programático:
Unidade I - Levantamento e Análise de dados, e Definição dos objetivos de
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Projeto
- Apresentação dos conceitos básicos relativos ao design de embalagens;
- Proposta de problema de design (1ª definição do problema);
- Coleta de dados (produto, contexto, público-alvo, concorrência direta e indireta etc.);
- Análise dos dados coletados e Descrição 2ª. Definição do Problema;
- Apresentação painéis de referências Moodboard.
Unidade II - Geração de alternativas, Conceituação e possibilidades de
Composição 2D/3D
- Elaboração (valores) do conceito do projeto;
- Estudos das cores, tipografia, grafismos e imagens;
- Geração de alternativas para o estudo do volume e planificação embalagens e seus
componentes;
- Apresentação das gerações, propostas de embalagens;
- Seleção da melhor viabilidade técnica e gráfica.
Unidade III – Desenvolvimento Executivo
- Artes finais do projeto de embalagem;
- Desenhos técnicos das embalagens elaboradas;
- Modelos / protótipos físicos ou virtuais das embalagens elaboradas;
- Apresentação do processo de desenvolvimento e de seus resultados.
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 30%
- Compreensão dos conceitos básicos relacionados ao design de embalagens;
- Qualidade da coleta e análise dos dados;
- Apresentação: clareza, síntese, argumentação e recursos visuais;
- Qualidade dos painéis de referências criados.
Unidade II – peso 30%
- Criatividade das alternativas, tanto das questões visuais, gráficas e volumétricas;
- Capacidade espacial e adequação das soluções propostas;
- Seleção, das diretrizes de projeto no tocante aos aspectos comunicacionais e
shape/formato;
- Apresentação: clareza, síntese, argumentação e recursos visuais.
Unidade III – peso 40%
- Qualidade das artes finais desenvolvidas;
- Profundidade e organização do detalhamento do projeto;
- Acabamento dos modelos / protótipos elaborados;
- Apresentação: clareza, síntese, argumentação e recursos visuais.
Bibliografia
MESTRINER, Fábio. DESIGN DE EMBALAGEM: Curso Básico. Editora Pearson
Universidades
Bibliografia virtual básica:
Periódicos relacionados à area do design gráfico e de acesso livre:
Estudos em Design (https://estudosemdesign.emnuvens.com.br/design)
InfoDesign (https://www.infodesign.org.br/infodesign)
DAPesquisa (https://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa)
Projética (http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica)
Bibliografia virtual complementar:
Outros periódicos com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
17/05 Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
proposta de problema de design.
2
24/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade I.
3
31/05 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade I.
4
07/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade I.
5
14/06 Atividade síncrona (4h). APRSENTAÇÃO 2.ª Definição do
Problema + coletas e análises de dados realizadas. Unidade I.
6
21/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
7
28/06 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
8
05/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
9
12/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade II.
10
19/07 Atividade síncrona (4h). APRESENTAÇÃO dos Conceitos,
diretrizes visuais e gerações de alternativas. Unidade II.
11
26/07 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
12
02/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
13
09/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
14
16/08 Atividade síncrona (2h) e assíncrona (2h). Orientações dos grupos
e desenvolvimento dos projetos. Unidade III.
15
23/08 Atividade síncrona (4h). APRESENTAÇÃO FINAL do projeto
de embalagem e fechamento da disciplina. Unidade III.
16
Atividades extraclasses pesquisa de projeto
17
Atividades extraclasses desenvolvimento de projeto
18
Atividades extraclasses executivas de projeto
EXAME
30/08 Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(15PPDG4)
Código disciplina

(PRÁTICA PROJETUAL EM DG IV)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

João Calligaris Neto
Maurício Elias Dick

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

Fase
Turma
5ª
BDG16-5
Moodle
Atividades Atividades
Síncronas Assíncrona
(h/a)
s (h/a)
24
48
8h20 – 11h50

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

Contato
joao.calligarisneto@udesc
.br
mauricio.dick@udesc.br
N. Vagas
20
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
-

Prática Projetual em DG III
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador,
pacote Adobe ou similar

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

Ementa:
A prática do processo projetual em Design Gráfico a partir da solução para temas
propostos envolvendo a criação e produção de artefatos gráficos. Evolução dos
níveis de complexidade projetual através do diálogo entre diferentes áreas do
conhecimento do Design Gráfico, meio profissional e sociedade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Conceber um projeto de Design Editorial, levando em consideração aspectos
sociais, técnicos, econômicos, produtivos e ambientais.
Objetivos específicos:
· Conhecer conceitos básicos pertinentes ao Design Editorial, compreendendo
a relação entre conteúdo, suporte/tecnologia, leitor/usuário, inseridos em um
contexto.
· Entender o processo metodológico para desenvolvimento de um projeto de
Design Editorial.
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·

Compreender os aspectos técnicos que envolvem a produção de um projeto
de Design Editorial

Conteúdo programático:
UNIDADE I – Fase Analítica
Breve histórico e conceitos básicos relativos ao Design Editorial. Estrutura da
publicação. Definição do problema a solucionar, necessidade a atender, melhoria a
implementar ou oportunidade a investir. Hipótese do produto editorial. Levantamento
e análise de dados. Definição do produto editorial e posicionamento (conteúdo,
público e contexto). Espelho editorial.
UNIDADE II – Fase Criativa
Anatomia da página. Navegação e fluxo de leitura. Paleta do designer editorial.
Conceituação e painéis semânticos. Geração de ideias (formato, grid, tipografia, cor,
imagem, materiais, acabamentos, encadernação e processos produtivos).
Composição da página (fluxo de leitura, consistência, hierarquia e diferenciação
informacional, relação texto/imagem). Testes de impressão. Especificações de
produção.
UNIDADE III – Fase Executiva
Diagramação e editoração eletrônica. Orçamento. Elaboração de memorial
descritivo. Produção de bonecos, modelos e mockups.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Unidade I: Fase Analítica – peso 30%
•
Assiduidade e participação;
•
Qualidade da apresentação, argumentação e comunicação;
•
Coerência dos dados levantados;
•
Qualidade do posicionamento.
Unidade II: Fase Criativa – peso 30%
•
Assiduidade e participação;
•
Qualidade da apresentação, capacidade de argumentação e comunicação;
•
Variedade e qualidade da geração de alternativas;
•
Coerência na tradução dos conceitos no projeto gráfico;
•
Adequação do design da informação.
Unidade III: Fase Executiva – peso 40%
•
Assiduidade e participação;
•
Qualidade da apresentação, capacidade de argumentação e comunicação;
•
Qualidade gráfica e completude do memorial descritivo;
•
Refinamento técnico do projeto gráfico;
•
Acabamento dos modelos.
Bibliografia virtual
E-books e periódicos CAPES com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA DATA
1
21/08

ATIVIDADES
Atividade síncrona (4h). Introdução ao design editorial.
Apresentação do plano de ensino e definição das equipes de
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2

28/05

3
4

04/06
11/06

5

18/06

6

25/06

7

02/07

8

09/07

9

16/07

10

23/07

11

30/07

12

06/08

13

13/08

14

20/08

15

27/08

16
17
18
EXAME

–
–
–
03/09

projeto.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade I.
Atividade síncrona (4h). Unidade I – Apresentação pitch.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade I.
Atividade síncrona (4h). Unidade I – Apresentação Fase
Analítica.
Atividade assíncrona (4h) – Montagem do espelho editorial.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade assíncrona (4h) – Esboço página dupla.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade II.
Atividade síncrona (4h). Unidade II – Apresentação Fase
Criativa.
Atividade assíncrona (4h) – Especificação do pedido de
orçamento.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade III.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade III.
Atividade assíncrona (4h). Orientação e desenvolvimento do
projeto. Unidade III.
Atividade síncrona (4h). Unidade III – Apresentação Fase
Executiva.
Atividade síncrona (4h). Unidade III – Entrega memorial
descritivo e modelos. Encerramento e avaliação da disciplina.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 18/06.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 09/07.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 23/07.
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(17PPDG6)
Código disciplina

(PRÁTICA PROJETUAL EM DG VI)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design – Design Gráfico

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

André Kaercher e Filipe Aguiar
Fase
Turma
7
Moodle e Discord
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a)
Assíncronas (h/a)

72

Contato
Contato
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

30
Terça-feiras 8:20 – 10:00

42

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

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

Ementa:
Ementa: A prática do processo projetual em Design Gráfico a partir da solução para temas
propostos envolvendo a criação e produção de artefatos gráficos. Evolução dos níveis de
complexidade projetual através do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento do
Design Gráfico, meio profissional e sociedade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Fornecer aos acadêmicos conhecimentos sobre interfaces digitais, envolvendo desde sua
concepção até sua publicação, propiciando um exercício projetual que vincule teoria e
prática.
Objetivos específicos:
 Projetar interfaces interativas considerando aspectos conceituais, técnicos e
estéticos, atendendo aos princípios da experiência do usuário e de viabilidade
tecnológica.
 Compreender os requisitos e restrições específicos de diferentes mídias digitais e
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sua influência no projeto de interfaces.
Entender o processo metodológico para desenvolvimento de uma interface digital.

Conteúdo programático:
UNIDADE I – INTRODUÇÃO AO PROJETO DE INTERFACES: Metodologia para projeto de
interação; Ergonomia e usabilidade; Experiência do usuário (UX); UNIDADE II – PROJETO DE
INTERFACES Metas e requisitos em projetos de interfaces; Técnicas de pesquisa com o
usuário; Personas; Arquitetura da informação; Wireframes; Prototipação de baixa e média
fidelidade; UNIDADE III – PRODUÇÃO E PROTOTIPAÇÃO Projeto gráfico; Prototipação de alta
fidelidade; Tecnologias e processos para produção de interfaces digitais.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Apresentação Pesquisas e Estratégia (A1) - 20%
Qualidade da pesquisa preliminar com o usuário (U1) (25%);
Qualidade da pesquisa com o usuário (U2) (25%);
Coerência das necessidades dos usuários e dos objetivos do produto (50%);
Apresentação Escopo, Estrutura, Esqueleto e Teste de Usabilidade (A2) - 40%
Coerência das especificações funcionais e dos requisitos de conteúdo (25%);
Consistência na arquitetura da informação e nos fluxos de interação (25%);
Qualidade dos wireframes e protótipos (25%);
Qualidade do teste de usabilidade (U3) (25%);
Apresentação Final (A3) - 20%
Síntese do percurso projetual (30%);
Consistência, hierarquia e personalidade no projeto gráfico (layout, tipografia, cor,
iconografia e controles e affordances) (40%);
Acabamento do Protótipo Preliminar (PP) (30%);
Guia de Estilo (GE) e Protótipo Final (PF) - 20%
Qualidade gráfica, profundidade e especificação técnica do Guia de Estilo (60%);
Acabamento do Protótipo Final (40%);
Bibliografia virtual
BAXTER, Mike. Projeto de produto: guia prático para o desenvolvimento de novos produtos.
Trad. Product Design. São Paulo:Edgar Blucher, 2 ed, 2000. BERNSEN, Jens. Design: the
problems come first. Danish Design Concil, Danmark. 1986. FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico
y Comunicacion. Buenos Aires: Ed. Infinito, 2000.
BEAIRD, Jason. Principles of Beautiful Web Design. Canada: SitePoint, 2010. COOPER, Alan.
About Face: The Essentials of Interaction Design. 4 ed. Indianapolis: Wiley Publishing, 2014.
CYBIS, W.; BETIOL, A.; FAUST, R. Ergonomia e usabilidade: conhecimentos, métodos e
aplicações. 3. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2015. GARRETT, Jesse James. The elements of
user experience: user-centered design for the web and beyond. Berkeley, EUA: New Riders.
2011 GOTHELF, J; SEIDEN, J. Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams. O’Reilly.
2016. KRUG, Steve. Não me faça pensar. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. LIDWELL, W;
HOLDEN, K; BUTLER, J. Princípios Universais do Design. Porto Alegre: Bookman, 2010.
LOWDERMILK, Travis. Design centrado no usuário. São Paulo: Novatec Editora, 2013.
NIELSEN, Jacob; BUDIU, Raluca. Usabilidade Móvel. Rio de Janeiro: Campus, 2013. NIELSEN,
Jacob. Usabilidade na Web – Projetando websites com qualidade. Rio de Janeiro: Campus,
2007. NORMAN, Donald A. Design emocional: por que adoramos (ou detestamos) os objetos
do dia-adia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. NORMAN, Donald A. O design do dia a dia. Rio de
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Janeiro: Anfiteatro, 2006. ROGERS, Y.; SHARP, H; PREECE, J. Design de Interação: além da
interação homemcomputador. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ROSENFELD, Louis;
MORVILLE, Peter; ARANGO, Jorge. Information architecture: for the web and beyond.
O’Reilly. 2015. ROTO, V.; LAW, E.; VERMEEREN, A.; HOONHOUT, J. User Experience White
Paper: Bringing clarity to the concept of user experience. 2011. ROYO, J. Fundamentos do
design: Design Digital. 9. ed. São Paulo: Rosari, 2008. SAFFER, Designing for Interaction,
Second Edition: Creating Innovative Applications and Devices. Berkeley: New Riders, 2010.
SAMARA, Timothy. Grid: construção e desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
SCHLATTER, Tania; LEVINSON, Deborah. Visual Usability: Principles and Practices for
Designing Digital Applications. Waltham: Morgan Kaufmann, 2013. TRAVIS, D.; HODGSON, P.
Think Like a UX Researcher: How to Observe Users, Influence Design, and Shape Business
Strategy. Boca Raton: CRC Press, 2019. UNGER, Russ; CHANDLER, Carolyn. O guia pra
projetar UX: a experiência do usuário (UX) para projetistas de conteúdo digital, aplicações e
web sites. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA
1

DATA
18/05

2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8
9

06/07
13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Plano de ensino, visão geral de um
projeto de interface digital e seus métodos de construção. Equipes
(duplas ou trios), brainstorming 1º problema de projeto,
planejamento da pesquisa preliminar com o usuário (U1).
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Estratégia: análise U1 e 2ª definição do
problema de projeto. Planejamento da pesquisa com o usuário (U2).
Recomendação de leituras complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Estratégia: análise U2. Necessidades do
usuário (personas, mapa de empatia, jornada do usuário, etc.) e
objetivos do produto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Apresentação Pesquisas e Estratégia
(AVA1)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Escopo: levantamento de similares,
especificações funcionais e requisitos de conteúdo (obrigatórios,
desejáveis e opcionais) Vídeo-aula e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Estrutura: arquitetura da informação e
fluxos de interação Vídeo-aula e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: wireframes e protótipos de
baixa/média fidelidade. Vídeo-aula e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: prototipação (Figma)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: planejamento do teste de
usabilidade. Vídeo-aula sobre avaliação de interfaces.
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Esqueleto: Teste de Usabilidade (U3)
(tarefa)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Apresentação Escopo, Estrutura,
Esqueleto e Teste de Usabilidade (AVA2)
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Superfície: projeto gráfico e HTML/CSS
(complementar) Vídeo-aulas e recomendação de leituras
complementares para a etapa de projeto
Aula síncrona (8:20 – 10:00) Superfície: orientação
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14
15

17/08
24/08

16

31/08

17

07/09

Aula síncrona (8:20 – 10:00) Superfície: orientação
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Entrega Protótipo Preliminar (PP) e
orientações individuais
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Orientação Guia de Estilo e Protótipo
Final
Aula síncrona (8:20 – 11:50) Apresentação Final (A3), entrega Guia
de Estilo (GE) e Protótipo Final (PF)(AVA3)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
(17PGDG1)
Código disciplina

FICHA CADASTRAL DISCIPLINA
(PROJETO DE GRADUAÇÃO EM DG I)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico

Professor (a)

Anelise Zimmermann
Maurício Elias Dick

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

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

Contato
anelise.zimmermann@gmail.co
m/
anelise.zimmermann@udesc.b
r mauricio.dick@udesc.br
Fase
Turma
N. Vagas
7ª
BDG16-7
20
Moodle, Discord e Miro (plataformas gratuitas)
Atividade Atividades Atividades Presencial (h/a)
s
Assíncrona (no retorno presencial)
Síncronas s (h/a)
(h/a)
32
40
8h20 – 11h50
Prática Projetual em DG V
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material de
desenho (papéis, lápis, borracha), computador, pacote
Adobe ou similar

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

Ementa:
Orientação e avaliação da capacidade projetual com aplicação dos conteúdos de modo
contextualizado, por meio do aproveitamento das relações dos conteúdos e dos contextos
com o intuito de se dar significado e utilidade ao aprendizado. Estabelecer a conexão entre
a teoria abordada em um projeto de pesquisa e a prática projetual, uma relação ativa entre
o aluno e o objeto de conhecimento.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Cumprir as etapas metodológicas do projeto de graduação, de modo a estabelecer vínculo
entre a prática de projeto e a teoria adjacente.
Objetivos específicos:
•
Ser capaz de gerar alternativas criativas para o problema de projeto e detalhar o
projeto gráfico desenvolvido.
•
Considerar os aspectos mercadológicos de implementação dos projetos
desenvolvidos.
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•

Exercitar as etapas metodológicas de desenvolvimento de projetos de média e alta
complexidade.

Conteúdo programático:
Iª Unidade – Contexto do projeto, definição do problema e eixo temático, levantamento
preliminar de dados, hipóteses e cronograma das atividades.
IIª Unidade – Levantamento e análise de dados e estruturação do projeto, contendo:
1. Utilização de ferramentas metodológicas (matriz de diferencial semântico, análise de
pontos fortes e fracos, mapas de posicionamento, entre outros).
2. Detalhamento de briefing:
• contexto do projeto (concorrentes, similares e antecedentes, considerando o meio
político, econômico, social, histórico e cultural);
• perfil de usuário (personas);
• requisitos comunicacionais (meios/mídias, mensagem);
• requisitos técnicos/tecnológicos (especificações técnicas, tecnologias, materiais):
• implementação (divulgação, distribuição, venda).
IIIª Unidade – Definição de posicionamento e partido conceitual.
IVª Unidade – Definição de partido visual e geração de alternativas visuais, seleção de
alternativas e testagem de modelos/protótipos.
Procedimentos e critérios de avaliação
Unidade I – peso 25%
Contexto e abordagem do problema de projeto: contexto geral, recorte/problema,
justificativa/motivação, hipótese/objetivo e cronograma.
Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: Oral: síntese, argumentação e domínio da linguagem; Digital: síntese e
recursos visuais.
Critérios Específicos:
• Complexidade e adequação do projeto;
• Qualidade e clareza na definição do problema.
Unidade II – peso 25%
Detalhamento da abordagem do problema de projeto e de briefing: contexto,
público/usuário, requisitos comunicacionais e técnicos/tecnológicos, implementação.
Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: síntese, argumentação, domínio da linguagem e recursos visuais.
Critérios Específicos:
• Pertinência e profundidade dos dados coletados;
• Qualidade e clareza no detalhamento do briefing.
Unidade III – peso 25%
Definição de posicionamento e partido conceitual: mapas de posicionamento do projeto,
painéis semânticos (ou outras ferramentas utilizadas).
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Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: síntese, argumentação, domínio da linguagem e recursos visuais.
Critérios Específicos:
• Precisão das técnicas e ferramentas utilizadas;
• Qualidade e clareza do posicionamento e do partido conceitual.
IVª Unidade – peso 25%
Definição de partido visual e geração de alternativas visuais: gerações de alternativas,
ferramentas de seleção e modelos/protótipos (impressos ou digitais dependendo da
natureza do projeto).
Critérios Gerais:
• Gestão e processo de projeto;
• Coerência das decisões projetuais;
• Apresentação: síntese, argumentação, domínio da linguagem e recursos visuais;
• Relatório: profundidade, síntese, organização e apresentação – Entrega em PDF.
Critérios Específicos:
• Qualidade e clareza do partido visual e da geração de alternativas.
Bibliografia virtual
Bibliografia virtual básica:
E-books e periódicos com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
https://www.udesc.br/bu/acervos/ebook
https://www.udesc.br/bu/acervos/periodicos
Bibliografia virtual complementar:
Anais de eventos de Design
9º Congresso Internacional de Design da Informação(CIDI 2019):
https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/9cidi-congic-329/list#articles
13ºCongresso de Pesquisa e Desenvolvimento em Design (P&D2018):
https://www.proceedings.blucher.com.br/issue-list/designproceedings-40/list
XXII Congresso Internacional Da Sociedade Iberoamericana De Gráfica Digital (SIGraDI
2018):https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/sigradi2018-312/list#articles
16° Ergodesign –Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces Humano
Tecnológica: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-list/16ergodesign-286/list
Outros eventos
https://www.proceedings.blucher.com.br/home (Humanas > Design Proceedings).
Livros digitais
COUTINHO, S. G.; MIRANDA, E. R.; LINS, G. R. S. (Org.). [In] formar novos sentidos.
Fronteiras do design. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível em: <
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/formar-novos-sentidos-1683>.
SILVA, G. D’G. A.; FILHO, L. C. (Org.). Ergonomia e tecnologia [em foco]. Fronteiras do
design. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível em:
<https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/ergonomia-e-tecnologia-1686>.
DANTAS, N. B.; CORREIA, W. F. M. [Bem] além do digital. Fronteiras do design. São Paulo:
Blucher, 2020. Disponível em:
<https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/alem-do-digital-1685>.
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CAVALCANTI, V.; FILHO, G. P.; ARAÚJO, K. M. de. (Org.) [Entre] outros possíveis. Fronteiras
do design. São Paulo: Blucher, 2020. Disponível em: <
https://www.blucher.com.br/livro/detalhes/outros-possiveis-1684>.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA
DATA
ATIVIDADES
1
20/05
Atividade síncrona (4h). Apresentação do plano de ensino e
orientação (elaboração do mapa mental do estado do projeto e
cronograma).
Atividade assíncrona (4h): elaboração de levantamento preliminar
de projeto (prancha resumo).
2
27/05
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade I.
–
03/06
Feriado Nacional
3
10/06
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade I
4
17/06
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade II.
5
24/06
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade II.
6
01/07
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade II.
Atividade assíncrona (4h): elaboração de prancha resumo do
briefing.
7
08/07
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade II.
8
15/07
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade III.
9
22/07
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade III.
Atividade assíncrona (4h): elaboração de prancha resumo do
posicionamento e partido conceitual.
10
29/07
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade III.
11
05/08
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade IV.
12
12/08
Atividade síncrona (1h) e assíncrona (3h). Orientação coletiva
(síncrona) e individual (assíncrona). Unidade IV.
Atividade assíncrona (4h): elaboração do relatório final.
13
19/08
Atividade síncrona (4h). Apresentação Unidade IV.
14
26/08
Atividade síncrona (4h). Discussão final sobre os projetos e
encerramento da disciplina.
15
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 20/05.
16
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 01/07.
17
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 22/07.
18
–
Carga horária antecipada em atividade extraclasse em 12/08.
EXAME
02/09
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(15DESOCIE)
Código disciplina

(DESIGN E SOCIEDADE)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Design - Design Gráfico
Bacharelado em Design - Design Industrial

Professor (a)

Maurício Elias Dick

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória

–
Fase
5ª

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

Moodle
Atividades
Síncronas
(h/a)

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

Turma
BDGBDI165
Atividades
Assíncronas
(h/a)

30
8h20 – 11h50

42

Contato
mauricio.dick@udesc.
br
–
N. Vagas
40
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
–

–
Livre
Estação de trabalho (mesa e cadeira), material
de desenho (papéis, lápis, borracha),
computador, scanner ou câmera fotográfica ou
smartphone com câmera.

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

Ementa:
Discussão dos contextos históricos e intelectuais que tornaram possível o
surgimento da sociologia e do design (a Revolução Francesa e a Revolução
Industrial). Estudo dos aspectos centrais ao funcionamento de uma sociedade,
instituições sociais, papel social, direitos humanos, normas e valores. Cultura:
conceito e objeto. Relações do design com a sociologia. Relações de troca entre os
meios de produção e os diversos segmentos sociais. Estudos étnico raciais e sua
relação com o design.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo geral:
Refletir de forma crítica sobre a prática do Design, considerando o contexto
sociocultural ocidental contemporâneo.
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Objetivos específicos:
· Compreender a relação entre as origens do capitalismo, da Sociologia e do
Design;
· Discutir temas pertinentes à compreensão do atual contexto sociocultural;
· Debater sobre o papel do design na sociedade contemporânea.
Conteúdo programático:
UNIDADE I – SURGIMENTO DO DESIGN E DA SOCIOLOGIA
•
Capitalismo e Revolução Industrial
•
Revisão da história do Design
•
Origem da Sociologia
UNIDADE II – COMPREENDENDO O ATUAL CONTEXTO SOCIOCULTURAL
•
Cultura e natureza
•
Consumo, tecnologia e estilos de vida
•
Desafios da sociedade contemporânea
UNIDADE III – DESIGN NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
•
Desafios do Design
•
Design para um mundo complexo
•
Ética no Design
•
Projeto como solução de problemas
Procedimentos e critérios de avaliação
A1 – Diário de bordo (individual) – peso 45%
•
Diário: completude, profundidade e originalidade/criatividade;
•
Cada entrega: 15%
A2 – Projeto “Design e sociedade” (em grupos) – peso 30%
•
Pertinência dos problemas a solucionar, necessidades a atender ou
melhorias a implementar;
•
Qualidade e profundidade dos dados levantados em relação à temática
escolhida;
•
Adequação e viabilidade da proposta.
A3 – Participação e empenho – durante todo o semestre (individual) – peso 25%
•
Realização das atividades propostas.
Bibliografia virtual
E-books e periódicos CAPES com acesso online pela Biblioteca da UDESC.
CRONOGRAMA 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2

26/05

3

02/06

4

09/06

ATIVIDADES
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada.
Apresentação do plano de ensino.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade I.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade I.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade I.
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5

16/06

6

23/06

7

30/06

8

07/07

9

14/07

10

21/07

11

28/07

12

04/08

13

11/08

14

18/08

15

25/08

16
17
18
EXAME

–
–
–
01/09

Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade assíncrona (4h): organização do diário de bordo.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade II.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade II.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade II.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade assíncrona (4h): organização do diário de bordo.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade III.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade III.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade síncrona (2h): aula expositivo-dialogada. Unidade III.
Atividade assíncrona (2h): leitura de texto.
Atividade assíncrona (4h): organização do diário de bordo.
Atividade síncrona (4h): aula expositivo-dialogada. Projeto
“Design e Sociedade”.
Atividade assíncrona (4h): orientação e desenvolvimento do
projeto “Design e Sociedade” (levantamento de dados).
Atividade assíncrona (4h): orientação e desenvolvimento do
projeto “Design e Sociedade” (geração de ideias).
Atividade assíncrona (4h): orientação e desenvolvimento do
projeto “Design e Sociedade” (finalização e preparação da
apresentação).
Atividade síncrona (4h): apresentação projetos “Design e
Sociedade”. Encerramento da disciplina.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 19/05.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 30/06.
Carga-horária antecipada em atividade extraclasse em 21/07.
Exame final da disciplina.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

Fundamentos da Linguagem Visual

Curso

Bacharelado em Design Gráfico e
Bacharelado e Design Industrial
Luana M. Wedekin
Contato
wedekinluana@gmail.c
om
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1a
40
Moodle, Big Blue Botton
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
37.5
34.5
Quintas-feiras – de 09:00 às 11:30hs

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

Não há
Livre
Computador próprio. Materiais artísticos diversos
para realização das atividades práticas.

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

Ementa:
Parâmetros e elementos da linguagem visual (linha, superfície, volume, luz e cor) e
sua organização compositiva (semelhanças e contrastes, ritmo e proporções).
Percepção visual. Estudo e prática dos elementos visuais e sua dinâmica ótica
capazes de proporcionar estruturas de espaço, ritmo, movimento e a relação destes
com o design. Estudo da natureza e das características das linguagens visuais (bi e
tridimensional) e seus relacionamentos, trabalhando suas especificidades.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral:
Desenvolver percepção visual para aplicação na análise formal e na prática
compositiva.
Objetivos Específicos:
· Conhecer e discutir sistemas de leitura visual.
· Conhecer os elementos da linguagem visual e suas propriedades.
· Realizar leituras formais de imagens/obras/objetos bi e tridimensionais.
· Compreender e aplicar as categorias conceituais de leitura visual.
· Exercitar as possibilidades de organização compositiva.
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Conteúdo Programático:
· Percepção – definições. Movimento visual; Orientação e direções espaciais.
· Elementos da linguagem visual: ponto, linha, superfície/plano, volume.
Textura. Luz. Cor.
· Categorias conceituais: Harmonia: ordem, regularidade/Desarmonia:
desordem,
irregularidade;
Equilíbrio:
peso,
direção,
simetria,
assimetria/Desequilíbrio.
· Semelhanças e contrastes: luz e tom; cor; vertical e horizontal. Tensão
Espacial. Dinamismo. Ritmo. Proporções.
· Expressão visual
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1: Caderno de exercícios. Para cada aula realizaremos exercícios de
aplicação dos conteúdos estudados. Estes exercícios comporão um caderno que
deverá ser digitalizado e salvo em arquivo PDF para upload no Moodle. Critérios de
avaliação: cada exercício tem critérios de avaliação específicos, os quais serão
devidamente explicitados, cada exercício tem um valor na nota final, além dos
seguintes critérios gerais: bom desenvolvimento do exercício e aplicação dos
conteúdos trabalhados; experimentação e exploração; assiduidade (10 exercícios
realizados – cada exercício não realizado implica em desconto de 1 ponto);
apresentação formal (acabamento da atividade; cuidado do registro) (10 pontos). A
entrega deverá ocorrer via postagem na atividade “tarefa” “Caderno de exercícios” do
Moodle. O arquivo não deve exceder 100 Mb Data da entrega: 19/08/2021
Avaliação 2: Livro Infantil das Cores. Individual ou grupos de até 4 alunos. A
avaliação consiste na criação de um livro infantil para crianças até 8 anos (Ver
material sobre características de cada faixa etária), cujo tema é a cor. Como conteúdo
a ser apresentado de forma criativa, é preciso identificar: propriedades e
características da cor; simbolismo da cor; efeitos perceptivos; efeitos emocionais.
Critérios de avaliação: criatividade; qualidade compositiva; apresentação;
acabamento, adequação à faixa etária (10 pontos). A entrega deverá ocorrer via
postagem na atividade tarefa Livro Infantil das cores do Moodle. Data da entrega:
29/07/2021.
Bibliografia virtual (No Minha Biblioteca Udesc)
OCWIRK, O.G. et al. Fundamentos de arte: Teoria e Prática. Porto Alegre: AMGH,
2014.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMA
NA
1

2

3

4

DA
ATIVIDADES
TA
13/5 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Apresentação do plano de ensino. Introdução aos Fundamentos da
Linguagem Visual.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
20/5 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
O que é percepção? Psicologia da Percepção visual/Psicologia da
Gestalt.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
27/5 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Movimento visual; Orientação e direções espaciais.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
10/6 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
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5

17/6

6

24/6

7

01/7

8

08/7

9

15/7

10

16/0
7
22/0
7

11

12
13

23/0
7
29/0
7

Ponto e linha.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Midiateca:
“Desenhos da coleção do Museu Van Gogh”
https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection?q=&artist=Vinc
ent+van+Gogh&type=drawing
“Sol Lewitt: A wall drawing retrospective” (9’31”)
https://www.youtube.com/watch?v=c4cgB4vJ2XY
“Rembrandt van Rijn: A collection of 368 etchings” (30’54”)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hplv7OwSEek
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Superfície.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Midiateca:
Matisse e seus gouaches recortados
https://www.youtube.com/watch?v=9pLLfv5ypDo
M.C. Escher: céu e água
https://www.youtube.com/watch?v=2KfSdOhgMvk
Cem vistas do Edo de Hiroshige.
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Hundred_Famous_Views_of_Edo
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Volume.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Midiateca:
Perspectiva linear: a experiência de Brunelleschi
https://www.youtube.com/watch?v=bkNMM8uiMww
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Luz e valor tonal.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Cor: Parte 1.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Cor: Parte 2.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula assíncrona
Cores: psicologia e emoções
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Fundamentos da Psicologia da Gestalt: unificação, segregação,
fechamento, continuidade, proximidade, semelhança.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
Aula assíncrona
Elaboração do livro das cores.
Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Categorias conceituais da Gestalt 1.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
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14

15
16

17
18
EXAM
E

05/0 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
8
Contraste.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
06/0 Aula assíncrona
8
Tensão espacial – aula assíncrona gravada.
12/8 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Categorias Conceituais da Gestalt 2.
Atividades assíncronas:
Realização dos exercícios sugeridos em aula.
19/8 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Categorias Conceituais da Gestalt 3.
Entrega do Caderno de Exercícios.
26/8 Aula síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Fechamento da disciplina
02/0 Atividade síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs)
9
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

História da Arte e do Design 1

Curso

Bacharelado em Design Gráfico e
Bacharelado e Design Industrial
Luana M. Wedekin
Contato
wedekinluana@gmail.c
om
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1a
40
Moodle, Big Blue Botton
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
s (h/a)
42.5
29.5
segundas-feiras – de 09:00 às 11:30hs

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

Não há
Livre
Computador próprio. Materiais artísticos diversos
para realização das atividades práticas.

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

Ementa:
Estudo das manifestações artísticas da pré-história até a Revolução Industrial, e suas
articulações sociais, políticas, históricas e culturais. O surgimento do design e a
consolidação da atividade até a atualidade. O conceito de gosto, estilos, funções
artísticas, correntes e as diferentes épocas históricas.
Objetivo Geral: Introduzir conceitos fundamentais da arte e do design e suas
transformações em diferentes contextos históricos, articulando questões referentes
aos distintos períodos com a contemporaneidade.
Objetivos Específicos:
· Conhecer conceitos fundamentais da história da arte.
· Reconhecer estilos artísticos.
· Ampliar as referências artísticas e visuais.
· Promover leitura visual das obras de arte e de design.
· Compreender as articulações da arte e do design com seus contextos
sociais, políticos, históricos e culturais.
Conteúdo Programático:
· Primórdios da arte: Paleolítico; Neolítico
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· Antiguidade: Mesopotâmia, Pérsia, Egito, Grécia e Roma
· Grandes civilizações: a história do mundo em objetos
· Arte Paleocristã; Arte Bizantina
· Idade Média: Românico; Gótico
· Renascimento
· Maneirismo; Barroco; Rococó
· Neoclassicismo; Romantismo, Realismo
· Revolução Industrial e o surgimento do Design
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1: Sketchbook. Individual. Você é convidado a desenhar em aula! Um dos
objetivos das aulas de história da arte e do Design é ampliar o seu repertório, então,
crie 1 sketch por aula. Você precisa apresentar 10 sketches ao final da disciplina.
Critérios de avaliação: assiduidade, pertinência da relação do desenho com o
conteúdo estudado, apresentação final (10 pontos). A entrega deverá ocorrer via
postagem na atividade “tarefa” do Moodle. Data da entrega: 23/08/2021.
Avaliação 2: Seminário Closer Look de uma obra de arte: Em duplas ou trios,
apresentar em detalhe uma obra de arte da lista fornecida pela professora.
Apresentação deverá ser realizada em PowerPoint. Deve constar as referências
bibliográficas e links consultados. Os slides serão disponibilizados no Moodle para
toda a turma após a apresentação. Critérios de avaliação: representatividade dos
conteúdos; qualidade da apresentação (respeito ao template da apresentação,
cuidado na distribuição dos conteúdos e tamanho das fontes); criatividade; ortografia
e gramática nos textos; apresentação das fontes dos textos e informações citadas cf.
a ABNT; qualidade das fontes consultadas: bibliografia indicada pela professora (em
material explicativo complementar), páginas de museus e instituições de pesquisa;
dissertações e teses; artigos científicos – estas são as fontes a serem aceitas
(pesquisar somente em sites confiáveis – blogs só serão aceitos como fontes se forem
escritos por autores pesquisadores com reconhecida atuação na área) (10 pontos).
Será realizado via videoconferência na plataforma BBB do Moodle. Cada dupla ou trio
terá até 15’ de apresentação. Em caso de problema técnico, o grupo deverá gravar a
apresentação e disponibilizá-la. Data da apresentação: Conforme cronograma.
Bibliografia virtual (No Minha Biblioteca Udesc)
CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do Design. 3 ed. São Paulo: Blucher,
2008.
GOMBRICH, E. História da Arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
CRONOGRAMA 2021.1
Semana DATA
1
10/5

2

17/5

3

24/5

ATIVIDADES
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Apresentação do plano de ensino. Por que história da arte?
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Primórdios da arte. Paleolítico.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
A caverna dos sonhos esquecidos, de Werner Herzog (90’)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0Uvwf0-N2N0
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Neolítico.
Atividades assíncronas:
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4

31/5

5

07/6

6

14/6

7

21/6

8

28/6

9

05/7

Realização Sketchbook.
Midiateca:
O ateliê de Luzia – arte rupestre no Brasil (2001-2002) • Direção:
Marcos Jorge. Link: https://vimeo.com/132775716
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Egito
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte na Mesopotâmia, Pérsia
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
O legado da Mesopotâmia para o mundo (National Geographic)
Link: https://www.nationalgeographicbrasil.com/video/tv/101mesopotamia
A figura votiva de Tell-Asmar (Khan Academy)
Link: https://www.khanacademy.org/humanities/ap-arthistory/ancient-mediterranean-ap/ancient-near-east-a/v/standingmale-worshipper
Reconstituição de uma cidade babilônica em 3D Link:
https://www.youtube.com/watch?v=I1Hbht4iNQg
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte grega
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
A arte grega não era branca e preta.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dixoeGWkWwM
A saga do herói (Joseph Campbell)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NPBU1Jn7zTY
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte romana
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Fatos sobre Roma Antiga
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4ZWuYbSC1Ko&t=103s
A outra Pompeia – vida e morte em Herculano (BBC)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZWT-dcG_TMM
O pantheon (Khan Academy)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KaY8zqYfQI0
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Arte Paleo Cristã e Arte Bizantina.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
A catacumba de Priscila, em Roma
Link: https://smarthistory.org/catacomb-of-priscilla-rome/
Quem construiu as catacumbas – grandes tesouros da arqueologia
Link: https://www.youtube.com/watch?v=j9_EwKpKBrc
San Vitale, Ravenna (Khan Academy)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=It3i-dKusIM
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
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10

12/07

11

19/07

12

26/7

13

02/8

14

09/8

15

14/8

16

16/8

17

23/8

18

30/8

Românico e Gótico.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
O tímpano do Juízo Final na Catedral de Saint Lazare, Autun
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PATkTJhAUhM
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Renascimento
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Leonardo da Vinci – documentário
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PATkTJhAUhM
A primavera, de S. Botticelli (Khan Academy)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qwZn852brII&t=11s
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Renascimento fora da Itália. Maneirismo.
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Midiateca:
Van Eyck, O retrato Arnolfini (Khan Academy)
Link: https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/earlyeurope-and-colonial-americas/renaissance-art-europe-ap/v/vaneyck-portrait-of-giovanni-arnolfini-and-his-wife-1434
Pieter Bruegel, os provérbios holandeses (Khan Academy)
Link:
https://www.khanacademy.org/humanities/renaissancereformation/northern/antwerp-bruges/v/pieter-bruegel-the-elder-thedutch-proverbs-1559
Hieronimus Bosch, o Juízo Final
Link:
https://www.moodle.udesc.br/mod/url/view.php?id=307030&redirect
=1
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Barroco italiano
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Barroco fora da Itália
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Rococó
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula assíncrona
Leitura de Edgar Allan Poe, O baile da morte rubra.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Neoclassicismo
Atividades assíncronas:
Realização Sketchbook.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
Romantismo
Entrega do Caderno de Exercícios.
Aula síncrona (segunda-feira 09:00às 11:30hs) 2.5 hora/aula
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EXAME

06/09

Realismo
Fechamento da disciplina
Atividade síncrona (quinta-feira 09:00às 11:30hs)
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DESIGN
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
15COMPDG3

Nome da disciplina
COMPUTAÇÃO GRÁFICA EM DG III

Curso

BDE-BDG – Bacharelado em Design – Design
Gráfico
2021-2
Rafael Kojiio Nobre
Contato
kojiio@gmail.com
Fase
Turma
N. Vagas
5
BDG16-5
20
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas Presencial (h/a)
(no retorno
(h/a)

Ano/Semestre
Professor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
60 – Modalidade EAD conforme
instruções COVID-19

presencial)

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

Quintas-Feiras, às 8:20 – 9:10 / 9:10 – 10:00 /
10:10 – 11:00 / 11:00 – 11:50
Não há
Livre
Computador, Internet, Software Blender

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

Ementa:
Desenvolvimento de construções tridimensionais: sólidos e malhas. Renderização e
animação. Esta disciplina terá até 20% da sua carga horária oferecida na
modalidade à distância.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
A disciplina “Computação Gráfica III em DG” tem como objetivo dar conhecimentos
aos alunos na utilização das ferramentas/comandos utilizados para modelagem e
animação de objetos, bem como a renderização de cenas criadas no ambiente 3D.
Iª Unidade: Modelagem
Princípios de modelagem 3D
Estudo de modelagem 3D - Rosto Humano Low Poly
Técnicas de modelagem 3D - Poly by Poly e Box Modeling
Retopologia
IIª Unidade Texturização
Aplicação de texturas e materiais.
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Princípios de mapeamento UV
Técnicas de Mapeamento UV e texturização digital
Criação de mapas e texturas em ferramenta 3D
Criação de texturas em software 2D
IIIª Unidade Renderização
Iluminação de cena 3D
Fotografia e Render de Cena
Arte Final e Portfolio
Procedimentos e critérios de Avaliação:
M1 Exercício de Modelagem Rosto: (20% da nota)
Aulas distribuídas durante o semestre com o objetivo de reforçar o conteúdo
trabalhado em aula, assim como a apresentação de novas abordagens de
ferramentas.
M2 Avaliação prática individual da Blocagem do Personagem e Materiais: (30%
da nota)
Esta avaliação refere-se a uma avaliação prática onde será trabalhado o conteúdo
visto nas aulas anteriores a mesma.
Avaliação prática individual referente ao conteúdo trabalhado nas aulas.
M3 Trabalho Prático Final – Personagem (50% da nota)
(este trabalho não será desenvolvido totalmente em aula, deverá ser trabalhado em
horários extraclasse).
O referente trabalho tem como objetivo a modelagem de um personagem, o qual
será desenhado pelo aluno, ou seja, cada aluno deverá criar e/ou adaptar o seu
personagem para posterior modelagem.
Para este trabalho deverão ser entregues os seguintes arquivos:
- Pranch de Portfolio do personagem
- Arquivo do “*.blender” com o personagem modelado;
- arquivos “bitmaps” – texturas, “se” utilizadas no personagem;
Bibliografia virtual:
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3ds Max 2009: modelagem, render, efeitos animação.
São Paulo: Érica, 2009.
CARBONARO, Greg, 3D Studio Max (Efeitos Mágicos 1), Market Books, 1999.
JONES, Angie, Animação Profissional c/ 3D Studio Max 3, Ciência Moderna, 2001.
MURDOCK, 3D Studio Max R3 Bible, Ernesto Reichmann, 2000.
OLIVEIRA, ADRIANO DE. Estudo dirigido de 3ds Max 2011, São Paulo, SP: Érica,
2010.
SILVEIRA NETO, Walter D., Apostila 3D Studio Max, v. 2011.
SANTOS, João; BARATA, João. 3ds Max - Curso Completo. Editora Érica, 2ªed.
2013.
TOO, Daniela. Poly-modeling With 3ds Max. Editora Focal Press, 2008.
THOMAS, Frank. The Illusion of Life. Hyperion Books-id, 1981.
BOOKS, Chronicle. The Art Of Pixar - The Complete Colorscripts And Select Art
From 25 Years Of Animation. Chronicle Books , 2011.
KERLOW, Isaac. The Art of 3-D : Computer Animation and Imaging. John Wiley &
Sons, 2000.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2
SEMANA DATA
1
20/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
• Apresentação do plano de ensino da disciplina;
Iª Unidade: Modelagem
1 – Princípios de modelagem 3D
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
2 – Estudo de modelagem 3D – Rosto Humano Low Poly

2

27/05

3

03/06

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
3 – Técnicas de modelagem 3D – Poly by Poly e Box
Modeling

4

10/06

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
4 – Retopologia

5

17/06

6

24/06

Aula assíncrona
ENTREGA M1 – Exercício de Modelagem Rosto
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
IIª Unidade Texturização
5 – Aplicação de texturas e materiais.

7

01/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
6 – Princípios de mapeamento UV

8

08/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
7 – Técnicas de Mapeamento UV e texturização digital

9

15/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
8 – Criação de mapas e texturas em ferramenta 3D

10

22/07

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
9 – Criação de texturas em software 2D

11

05/08

12

12/08

Aula assíncrona
ENTREGA M2 – M2 Avaliação prática individual da
Blocagem do Personagem e Materiais
Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
IIIª Unidade Renderização
10 – Iluminação de cena 3D

13

19/08

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
11 – Fotografia e Render de Cena

14

26/08

Aula síncrona (8:20 – 11:50) - Plataforma Moodle
12 – Arte Final e Portfolio

15

02/09

EXAME

06/09

Aula assíncrona
ENTREGA M3 – Trabalho Prático Final – Personagem
Prova de Exame
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COMUNICADO

Informamos que o Departamento de Moda do Centro de Artes da UDESC
encontra-se aguardando publicação de Edital de Processo Seletivo para admissão de
Professores Substitutos nas disciplinas do semestre 21.1, para as quais os discentes
devem requerer matrícula independente de quando será possível ministrá-las. Com
isto, as disciplinas/turmas abaixo listadas aguardam a contratação dos referidos
docentes para emissão de suas Fichas Cadastrais aos discentes matriculados. São
elas:

3ª Fase
Desenho Técnico Manual - Turma A

5ª Fase
Técnicas de Ilustração de Moda - Turmas X, Y, A

Departamento de Moda do CEART I UDESC
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Desenho Artístico de Moda

Curso

Moda

Professor (a)

Gabriela Kuhnen e Daniela
Novelli

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

Fase
Turma
1
A, X, Y
Teams e Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

42 horas aula
30 horas aula
Terça- feira – turma X (Gabriela)
14:20 hs as 17:50 hs
Terça-feira– turma A (Gabriela)
18:10 hs as 21:40 hs
Sexta-feira– turma Y (Daniela)
13:30 hs as 17:00 hs
Materiais de desenho e pintura especificados no 1º
dia de aula e com lista acessível no Moodle.

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

Ementa:
Fatores representativos no desenho: luz/sombra, volume, perspectiva, composição,
proporção áurea. Princípio, prática e técnicas de textura e estampas com diferentes
materiais. Organização espacial. Desenho de Observação. Elementos básicos do
croqui.
Introdução ao panejamento (movimento, caimento, características e efeitos de tecidos).
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Desenvolver competências e habilidades manuais, sensoriais e estéticas,
que possibilitem a experiência motivadora, reflexiva e inovadora em atividades
temáticas expressivas e de desenho de moda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Ampliar o repertório individual do aluno através dos processos

2

criativos, da representação gráfica pelo desenho;
· Exercitar as capacidades criativas e mentais (raciocínio, avaliação,
percepção,
etc.) e afetivas (responsabilidades, autonomia, etc.) através dos materiais e
recursos criativos e expressivos;
· Incentivar o desenvolvimento de competências e habilidades para a
criação,
para o desenho de observação;
· Explorar a capacidade criativa e expressiva da linguagem singular do
aluno,
através de processos criativos, da construção do desenho;
Unidade 1:
· Fundamentos do Desenho (perspectiva, organização espacial etc.);
· Processos de construção de escalas de tonais;
· Desenho dos elementos básicos da figura de moda (croqui).
Unidade 2:
· Técnicas de panejamento;
· Atividades manuais com técnicas de pintura secas e úmidas (lápis de cor,
aquarela, pastel, marcador);
· Desenho de estampas criativas, texturas e volumes com diferentes
técnicas
expressivas;
· Aplicação de estampas criativas e texturas no panejamento.
Unidade 3:
· Desenho de observação;
· Criação e interpretação para o desenho artístico de moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação
AVA1
LEITURA DO LIVRO À MÃO LIVRE
Individual
Nota de 0 a 10
A leitura do livro poderá ser avaliada por meio de fichamentos.
AVA2
DESENVOLVIMENTO DE 4 CROQUIS COM PINTURA DA PELE E OS MESMOS
4 CROQUIS COM DESENHO E PINTURA DA ROUPA
Individual
Nota de 0 a 10
Utilização das técnicas secas e úmidas e desenvolvimento da forma e proporção do
croqui, assim como o panejamento.
Serão duas entregas. Parte 1: Quatro croquis sem roupa com pintura da pele.
Parte 2: Os mesmos croquis com roupa e pintados.
AVA3
DESENVOLVIMENTO DE 3 CROQUIS COM TEXTURAS
Individual
Nota de 0 a 10
Utilização das técnicas secas e úmidas e desenvolvimento da forma e proporção do
croqui, assim como o panejamento e

3

texturas e estampas.
Entrega pelo Moodle nas datas estabelecidas no cronograma.
Bibliografia virtual
HALLAWEL, Philip. A Mão Livre à Linguagem do Desenho. São Paulo:
Melhoramentos,
1994. Parte 1.

Vídeos tutoriais disponibilizados no Microsoft Teams e Youtube com links pelo
Moodle.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA
1

DATA
(semana
17/05 à
21/05)

2

(semana
24/05 à
28/05)

3

(semana
31/05 à
04/06)

ATIVIDADES
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Apresentação e discussão do plano de aula remoto;
- Esclarecimentos gerais sobre a disciplina;
- Recursos e materiais;
- Desenho da figura humana ou figura de moda, técnica livre com
grafite (este desenho será utilizado como modelo de releitura no final
do semestre e deverá constar na pasta dos trabalhos finais do
semestre).
Aula assíncrona:
-Leitura da cap.1,2 e 3 Livro “À Mão Livre” p.15 a 30 (Fichamento).
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Conteúdo teórico sobre metodologia visual e da forma, com o
assunto: Perspectiva, linear e obliqua e frontal (com um e dois
pontos de fuga);
- Conteúdo teórico sobre metodologia visual e da forma, com o
assunto: Distribuição espacial e composição.
Aula assíncrona:
- Exercícios de destreza manual;
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Aula expositiva e dialogada sobre técnicas de pintura.
- Orientações individuais.
Aula assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Práticas de Aquarela, marcador e giz pastel.

4e5

(semana
14 à
18/06)

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Aula expositiva e dialogada sobre técnicas de pintura.
- Orientações individuais.
Aula assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Práticas de Aquarela, marcador e giz pastel.

6e7

(semana
14 à 18/0

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Desenho dos elementos básicos da figura de moda. Orientações
individuais.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream): Prática de
construção da estrutura de figura de moda.
Proporção, formato do corpo, cabelo.

8e9

(semana

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:

4

21 à
25/06)

- Pintura da pele e cabelo do croqui – diferentes tons e efeitos com
os materiais estudados.
Mural de exemplos. Orientações individuais.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream): Prática de
pintura da pele do croqui com técnicas seca e úmida com lápis de
cor aquarelável; pastel; marcador, aquarela.
Fórum colaborativo com imagens e links externos ou vídeos
próprios.

10 e 11

12

(semana
28/06 à
02/07)
(semana
05/07 à
09/07

Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
- Técnicas de panejamento e orientações individuais.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Prática de desenvolvimento de peças básicas no croqui.
Aula síncrona (profa/alunos) no Teams:
(videoconferência ou chat):
- Orientações sobre técnicas de pintura das roupas desenhadas.
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream);
Práticas de pintura das roupas desenhadas com diferentes técnicas.
Mural de exemplos.
Fórum colaborativo com imagens e links externos

13 e 14

15

(semana
12/07 à
16/07)

(semana
19 à
23/07

Interação síncrona (Teams):
- Estudos sobre a construção gráfica de texturas de diferentes
tecidos e estampas por meio de diferentes técnicas de pintura. As
texturas e estampas serão reproduzidas levando em conta
o panejamento, ou seja, o caimento e movimentos dos tecidos;
Interação assíncrona (vídeo aula – teams – stream):
Demonstração de 4 texturas e 4 estampas.
Mural de exemplos.
Fórum colaborativo com imagens e links externos ou vídeos
próprios.
Aula remota
Interação síncrona (Teams videoconferência ou chat):
Orientações individuais do conteúdo dado. Exemplos de texturas e
estampas clássicas.
Feedback da disciplina.
Atividade Assíncrona: Finalização dos exercícios.

EXAME

Desenvolvimento de três croquis de moda
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO1U_21EST
Código disciplina

Estética e Filosofia da Moda
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz
Campos

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

não há
Fase
Turma
Nº Vagas
1
A (única)
45
Moodle (sala de aula virtual, repositório de material
didático, organização da disciplina, envio de
atividades e avaliações)
Teams (encontros síncronos)
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
9
27
n/a
quintas-feiras, das 18:10 às 19:50

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

Contato
amandaqc88@gmail.
com

não há
livre
computador/tablet com saída de som e tela de vídeo e
acesso á internet;
acesso ao Moodle e ao Microsft Teams (aulas síncronas e
acesso ao material didático);
softwares abertos livres (podendo até mesmo rede social
de imagem, como Instagram ou Tik Tok) de escolha do
aluno para: editar em equipe vídeo de apresentação do
seminário (caso o aluno em específico não tenha acesso
domine a ferramenta, deverá unir-se em equipe com algum
colega apto a tal e propor-se executar outra tarefa dentro
das definidas para entrega (preparação do resumo, leitura
e esquematização do texto, busca de exemplos solicitados,
gerenciamento da equipe, etc.)

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

Ementa:
Formas de percepção, criação e concepção da produção, da contemplação e da função
estética na sociedade contemporânea, a partir do Universo da Moda.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Filosofia da moda: dos primeiros filósofos e compreensões da moda moderna à
compreensão contemporânea da moda e da sociedade hipermoderna.
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O campo da estética: objeto da estética, relação do homem com a arte, moda, design. As
categorias estéticas e sua expressão na em produtos e comunicação de moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Redação de texto sobre filosofia da moda (estudo supervisionado)
40%
O aluno deverá escolher um tema e desenvolver um breve ensaio filosófico (texto de 800 a
1200 palavras, de 2 a 3 páginas), que costure as ideias de ao menos dois (2) dos textos
trabalhados na disciplina até então. Serão fornecidos dois encontros para atendimento aos
alunos e supervisão do estudo específico. Será disponibilizado no Moodle material
adicional sobre a estrutura de um ensaio filosófico, bem como anexado um modelo pela
professora, incluindo sugestões de temas.
Critérios de avaliação:
de 0 a 4: domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados
de 0 a 4: coerência entre os conteúdos da unidade
de 0 a 2: escrita clara e objetiva
2. Realização dos questionários para aferimento de realização do conteúdo no
Moodle
20%
O aluno deverá realizar até o final do semestre letivo as atividades propostas na página da
disciplina no Moodle. As atividades serão compostas de questionários de múltipla escolha,
questões abertas, questões de verdadeiro ou falso, resumo do conteúdo em mapa mental,
ou outras ferramentas de avaliação simplificada que a professora julgar relevante para
assegurar que os discentes estão acompanhando a disciplina e assimilando o conteúdo
oferecido assincronamente (certificando o bom aproveitamento do conteúdo e eficiência do
processo de ensino aprendizagem).
Critérios de avaliação:
de 0 a 3: questões abertas sobre texto "A filosofia da Moda" de Georg Simmel
de 0 a 3: questionário sobre artigo baseado em "Hipermodernidade em Gilles Lipovetsky"
de 0 a 3: resumo em modelo mapa mental contemplando o conteúdo de Svendsen
de 0 a 1: participação na orientação do ensaio filosófico
3. Seminário com vídeo expositivo e resposta ao quiz sobre conteúdo das demais
equipes
40%
Seminário sobre conceitos estéticos aplicados às artes [equipes de 4 (quatro) alunos]
Cada equipe deverá:
a. ler, estudar e esquematizar a apresentação do texto de seu grupo;
b. buscar ao menos dois outros autores que tratam da mesma categoria e comparar as
ideias;
c. associar a discussão com 5 (cinco) imagens de arte de diferentes períodos
históricos identificando a categoria estudada e discutindo as imagens;
d. identificar a expressão do conceito estético em no mínimo 1 (uma) coleção de
vestuário (desfile ou produtos) e no mínimo 1 (um) produto de comunicação
(anúncio publicitário, fashion film, editorial de moda, etc.);
e. postar vídeo de 10 a 15 minutos com explicação;
f. apresentar um resumo explicativo em PDF de até 3 (três) páginas com o conteúdo
da apresentação.
Critérios de avaliação:
de 0 a 2: profundidade do conteúdo
de 0 a 1,5: clareza (verbal e visual) na apresentação do vídeo
de 0 a 2,5: pesquisa e explicação das imagens de arte como exemplo (0,5 ponto por
imagem)
de 0 a 2: pesquisa e explicação dos exemplos de moda (1 ponto para o produto de moda e
1
ponto para o produto de comunicação)
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de 0 a 2: proporcional de acerto no quiz sobre todas as categorias estéticas apresentadas
Bibliografia virtual
http://www.seer.ufu.br/index.php/perspectivasempsicologia/article/view/32500
http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistaiara/wpcontent/uploads/2015/01/03_IARA_S
immel_versao-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xuKQW9YxkI8

textos e livros físicos foram escaneados e serão dispnibilizados no Moodle pela professora
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
20.05
18:1019:50

2

assíncr.

3

assíncr.

4

10.06
18:1019:50

5

assíncr.

6

assíncr.

7

01.07
18:1019:50

8

assíncr.

9

15.07
18:1019:50

10

assíncr.
12 a 16.07

11

assíncr.

12

29.07
18:1019:50

13

assíncr.
entre os
dias
30.07 e

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina, integração com alunos e orientações gerais
sobre o uso do Moodle, Teams, trabalhos e exigências da disciplina
Unidade 1: Simmel: Leitura do texto e resolução das questões
George. Filosofia da Moda. Lisboa: Edições Texto & Grafia, Lda, 2010.
Capítulo 1: Filosofia da Moda.
Unidade 1: Simmel: Audioaulas expositivas sobre A Filosofia da Moda
para Georg Simmel
Unidade 1: Simmel: Atendimento aos alunos / aula expositiva
Encontro para solução de dúvidas
Unidade 2: Lipovestky Moda e Hipermodernidade
Leitura do texto e resolução das questões
Assistir ao ppt com áudio (ou podcast assistido de pdf, para quem não tiver
versão compatível de Microsoft Powerpoint)
Assistir à entrevista com Gilles Lipovestky (vídeo no Moodle)
Unidade 2: Svendsen A moda e o princípio do novo de Svendsen
O novo (velho) de novo?
Leitura do texto SVENDSEN, Lars. Moda uma filosofia. Rio de Janeiro:
Zahar, 2010.
Capítulo: O princípio da moda – o novo. pp. 22 – 38. e resolução das
questões
Unidade 2: Atendimento aos alunos / aula expositiva
Instruções para entrega do texto analítico sobre Filosofia da Moda
[escolher o tema geral para apresentar à professora na orientação]
Temáticas contemporâneas acerca da Moda e aparência
Documentário Grace Neutral e ID Magazin
A professora irá orientar por videochamada alunos inscritos na
preferência por orientação síncrona sobre o conteúdo e estrutura do
ensaio filosófico.
A professora irá orientar por e-mail alunos inscritos na preferência por
orientação assíncrona sobre o conteúdo e estrutura do ensaio filosófico.
Entrega do ensaio filosófico (Av. 1) em 22.07
Unidade 3: Os estudos da Estética
Ler texto 1 e ouvir às audioaulas em podcast
Unidade 3: Origens e natureza da relação estética
Atendimento aos alunos / aula expositiva
Apresentação aos alunos da tarefa do seminário/organização das equipes
Unidade 3: Categorias estética
Período para alunos organizarem-se em equipes e prepararem vídeo
Seminários: Conceitos de estética aplicados às artes
18.07 até 23:59 - Envio até dos links dos vídeos pelo Moodle
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14

12.07
assíncr.
até 19.08

15
16

opcional
opcional

17

opcional

18

19.08

Unidade 3: Categorias estética
Assistir a todos os vídeos dos colegas sobre as categorias estéticas para
realização do quiz no Moodle [vídeo + quiz fecharão a nota]

Período para realização das tarefas
O que é e para que serve a filosofia?
https://www.youtube.com/watch?v=UaK_AmcALCQ&list=WL&index=22&t
=12s
Mas isto é Moda?
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xuKQW9YxkI8
Fechamento da disciplina

18:1019:50

EXAME

27.08
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Curso

ESTUDOS PRÁTICOS DA COR
MODA

Professor (a)

Balbinette Silveira

Monitor (a)
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/softwar
es necessários

Contato
babimoda@yahoo.com.
br
Contato
Nº Vagas 45

Fase 1a
Turma A e X
obrigatória
Moodle e TEAMS
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
18
18
2as- 19:00 às 20:50h
Não há
Livre
Lápis de cor, tintas, pincel, papel canson

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

Ementa:
Ciência da cor: física, fisiologia e psicologia das cores. Aspectos simbólicos e culturais. Classificação e
propriedades das cores. Sistemas de identificação de cores. Harmonia e combinação de cores.
Elaboração de cartelas de cores. Aplicação da cor em projetos de desenvolvimento de produto de
moda.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Estimular competências e habilidades manuais, sensoriais e estéticas, que possibilitem a experiência
motivadora, reflexiva e inovadora em atividades de criação e uso das cores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer os aspectos físicos, simbólicos e culturais das cores, bem como sua classificação e
propriedades;
Exercitar a aplicabilidade das cores em harmonias e esquemas cromáticos, através dos materiais e
recursos criativos e expressivos;
Desenvolver competências e habilidades para o uso das cores no campo da moda.

UNIDADE 1
Círculo cromático das cores. Classificação e propriedades das cores: primárias, secundárias, terciárias,
complementares, quentes e frias.
UNIDADE 2
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Identificação da harmonia, combinação e aplicação adequada da cor em coleções de moda (lookbooks
e/ou desfiles) e styling (editoriais e/ou campanhas).
UNIDADE 3
Recursos técnicos e criativos para desenvolvimento de editorial de moda com elaboração de cartelas
harmônicas de cores.
Procedimentos e critérios de Avaliação
ATIVIDADE
Avaliação 1

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

- Apresentação digital (organização e criatividade).
De 0 a 2

Exercícios práticos solicitados ao longo das aulas: - Acabamento do trabalho.
1- Círculo cromático das cores; data: 07/06

De 0 a 2

2- Classificação das cores;

- Coerência e adequação dos trabalhos à proposta
solicitada.

3- Harmonização das cores em looks de moda. Data:
07/06

De 0 a 10

50%

De 0 a 3
- Empregabilidade correta das cores. De 0 a 3

Avaliação 2

- Apresentação digital (organização e criatividade). De
0a2

Cartela de cores, combinações e texto (digital).

- Acabamento do trabalho físico.

Data: 28/06

De 0 a 2
- Coerência e adequação do exercício à proposta
solicitada.
De 0 a 3
- Empregabilidade correta das cores. De 0 a 3

Editorial (digital)

- Coerência e adequação da pesquisa à proposta
solicitada.

Pesquisa

De 0 a 3

Identificação da aplicação adequada da cor em
coleções de moda (lookbooks e/ou desfiles) e styling
(editoriais e/ou campanhas).

- Análise correta das cores nos exemplos
apresentados/ texto argumento. De 0 a 4

Referências de composições harmônicas na natureza
e nas artes plásticas.

De 0 a 10

50%

- Empregabilidade harmônica das cores no editorial.
De 0 a 3

Editorial Multicolorido
Desenvolvimento de editorial de moda com aplicação
de cartelas harmônicas de cores (digital).
Data: 26/07

Bibliografia virtual
Artigos, links e vídeos disponibilizados no Moodle
Básica:
PEDROSA, I. O Universo da Cor. Rio de Janeiro. SENAC Nacional, 2006.
FARINA, M; PEREZ, C; BASTOS, D. Psicodinâmica das cores em comunicação. 5 ed. São
Paulo: Edgard Blucher, 2006.
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HALLAWEL, Philip. A Mão Livre à Linguagem do Desenho. São Paulo: Melhoramentos,
1994.
Complementar:
GUIMARÃES, L. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultural da
simbologia das cores. São Paulo: Anna-Bluma, 2.000.
LINFORD, Chris. The Complete Ghide to Digital Color: Creative Use of Color in the
Digital Arts. New York: Harper Design International, 2004
PRECIOSA, Rosane. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e modos de vida. São Paulo:
Anhembi, 2005.
JENNY, Peter. Um olhar Criativo. Coleção GGmoda, 2015.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Data
1e2

17/05

Atividades
Atividade de integração e apresentação do plano de ensino.
Recursos: slides e vídeo aula TEAMS
Aula teórica- Teoria da Cor

3e4

24/05

Aula teórica- Teoria da Cor
Recursos: slides e vídeo aula TEAMS
Aula teórica- Teoria da Cor

5e6

31/05

UNIDADE 1
Aula teórica– Círculo cromático das cores. Classificação e propriedades das cores: primárias,
secundárias, terciárias, complementares, quentes e frias.
Recursos: slides e aula síncrona teams
Exercício: montagem do círculo cromático
Recursos: vídeo aula teams

7e8

07/06

Entrega do círculo cromático com postagem no Teams (compartilhar documento salvo em pdf via
chat privado). AVALIAÇÃO 1- 1ª parte
Palestra Consultoria de Imagem

9 e 10

14/06

UNIDADE 2
Aula teórica– Identificação da harmonia, combinação e aplicação adequada da cor em coleções
de moda (lookbooks e/ou desfiles) e styling (editoriais e/ou campanhas).
Recursos: slides e aula síncrona teams
Exercícios harmonia de cores
Exercícios harmonia de cores

11 e 12

21/06

Entrega dos exercícios de harmonia de cores com postagem no teams (compartilhar
documento). AVALIAÇÃO 1- 2ª parte
UNIDADE 3
Aula teórica – Recursos técnicos e criativos para desenvolvimento de projetos de moda com
elaboração de cartelas harmônicas de cores.
Recursos: slides e aula síncrona teams
Exercícios cartela de cores. Orientações individualizadas
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Exercícios cartela de cores e texto. Continuação das orientações individualizadas, caso nem
todos os alunos tenham orientado na aula anterior.
13 e 14

28/06

Entrega dos exercícios de cartela de cores com postagem no teams (compartilhar documento).
AVALIAÇÃO 2- 1ª PARTE
Aula explicativa para orientação do Editorial final.

15

05/07

Exercício editorial
Exercício editorial
Exercício editorial
Entrega do editorial com postagem no teams (compartilhar documento). AVALIAÇÃO 2- 2ª
PARTE
Finalização da disciplina com avaliação em aula teams.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

História da Arte

Curso

Nome da disciplina
Bacharelado em Moda

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

LILIANE E.F.CARVALHO

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

Fase 1

Turma

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas (h/a)

36
28
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

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

08

QUARTA – 20:50 – 22:30
Não há
Livre

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

Ementa:
Arte: conceituação e períodos históricos. Processos evolutivos da representação artística ao longo do
desenvolvimento da cultura ocidental. Abordagem conjunta de elementos sócio-históricos e formais.
Localização temporal dos diversos estilos, tendências estéticas e escolas artísticas e suas relações
com o quadro histórico de que são resultado.

Objetivo:
Apresentar aos alunos as relações formais entre a arte ocidental moderna e contemporânea e seu contexto
histórico e cultural de produção.

Conteúdo
Unidade I
1.1 Conceituação de Arte.
1.2 Movimentos Artísticos do século XX: localização temporal dos diversos estilos, tendências
estéticas e escolas artísticas e suas relações com o quadro histórico de que são resultado Impressionismo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Construtivismo, Neoplasticismo, Dadaísmo,
Surrealismo, Ready-mades, Arte Conceitual, Minimalismo, Abstracionismo, Arte Pop e Op Art.
Unidade II
2.1 Abordagem conjunta de elementos sócio-históricos e formais.
2.2 Processos evolutivos da representação artística ao longo do desenvolvimento da cultura ocidental:
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O Império do Belo: a Grécia e o mundo grego, Conquistadores do Mundo, A Conquista da Realidade:
início do século XV, Realização da Harmonia: Toscana e Roma, início do século XVI, Em Busca de
Novos Padrões: o final do século XIX, Arte Experimental: a primeira metade do século XX, Anti-arte: a
segunda metade do século XX.
2.3 Arte(s): diálogos possíveis no século XXI.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1 - Prova escrita online = Unidades I e II
Serão 5 questões, somando de 0 a 2,0 cada.
Critérios: a) domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 1); b) coerência
entre as ideias apresentadas (0 a 1); c) escrita clara e objetiva (0 a 0,5).

Nota de 0 a 10. Peso 55%
Avaliação 2: Equipe
Unidade II
Arte Catarinense
Seminário de apresentação das diferentes abordagens da arte em Santa Catarina
Após sorteio de artistas em sala, equipes de até 4 alunos devem apresentar power sobre artistas
catarinenses, seus estilos, técnicas, obras e contexto.
Critérios de avaliação:
a) Seleção e abordagem de obras de Arte (0 a 2)
b) Qualidade histórica da pesquisa (0 a 3)
c) Apresentação oral: pontualidade, clareza, motivação (0 a 2)
d) Apresentação powerpoint: qualidade visual, histórica, técnica (0 a 2)
e) Fontes bibliográficas – (0 a 1)
Trabalho de pesquisa sobre artista catarinense da escolha dos estudantes. Apresentar vida, obras,
contexto, principais contribuições, paralelos na arte no Brasil e no mundo;
Nota de 0 a 10 Peso: 45%
ENVIO DOS TRABALHOS POR EMAIL ANTECIPADO CONFORME CRONOGRAMA

Bibliografia virtual
DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos. Cosac e Naify. 2011.
ITTLE, Stephen. Ismos. Para entender a arte. São Paulo: Globo, 2011.
JANSON, H.W; JANSON, Anthony. Iniciação à História da Arte, 3ª edição, Editora WMF Martins
Fontes, 2009.
GOMBRICH, Ernst. A História da Arte. 18ª edição. Ed itora LTC. 2000.
STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. 1ª edição. Editora Zahar. 1994.
JENNY, Peter. Um olhar Criativo. Coleção GGmoda, 2015.
OLIVEIRA, Sandra R. Ramalho e. Arte, objetos estéticos e relações culturais. Linhas Revista do
Programa de Mestrado e Cultura, Florianópolis, v. 1, n. 3, p.107-113, dez. 2001.
PRECIOSA, Rosane. Produção estética: notas sobre roupas, sujeitos e modos de vida. São Paulo:
Anhembi, 2005.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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ATIVIDADE
Apresentação da disciplina e divisão de tarefas
19/05

Unidade II
Gótico, Renascença

26/05

Unidade II
Barroco, Rococó

02/06

Unidade II
Romantismo, Realismo, Impressionismo

09/06

Unidade II
Art Nouveau, Expressionismo, Cubismo.

16/06

Movimentos: Futurismo, Abstracionismo e
Construtivismo.

23/06

Movimentos: Neoplasticismo, Dadaísmo e
Surrealismo.

30/06

Av1 - Prova
Movimentos:, Ready-mades, Arte Pop e Op
Art

07/07

Aula Assíncrona
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula Assíncrona
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Av1 - Prova
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula expositiva
(Bibliografia: ECO, JANSON,
GOMBRICH, PROENÇA)
Aula Assíncrona

14/07

Movimentos:, Arte Conceitual, Minimalismo.

21/07

Unidade II
2.3 Arte(s): diálogos possíveis no século XXI.
Arte e transição: fotografia e cinema ARTE
CATARINENSE

28/07

AV2 - APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO: artistas
catarinenses
AV2 - APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO: artistas
catarinenses
AV2 - APRESENTAÇÃO SEMINÁRIO: artistas
catarinenses
Fechamento do semestre

04/08
11/08

Avaliação 2
Avaliação 2
Avaliação 2

Material teórico
disponível no Moodle
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Av1 - Prova
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Aula síncrona
Material teórico
disponível no Moodle
Material teórico
disponível no Moodle

APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA
APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA
APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Curso

LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE
MODA

Professor (a)

Balbinette Silveira

Monitor (a)
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/softwar
es necessários

Contato
babimoda@yahoo.com.
br
Contato
Nº Vagas 45

Fase 1ª
Turma X, Y e A
Obrigatória
Moodle e TEAMS
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
27
27
----3as das 20:00 às 22:30h no TEAMS
Não há
Livre

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

Ementa:
Conceitos e ferramentas de criatividade. Princípios criativos. Processo Criativo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Aplicar ferramentas para o desenvolvimento da capacidade criativa que possibilitem a
experiência motivadora, reflexiva e inovadora em atividades de criação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ampliar o repertório individual do aluno através dos processos criativos, da representação
gráfica pelo desenho e pelos estudos práticos da cor;
Exercitar as capacidades criativas e mentais (raciocínio, avaliação, percepção, etc.) e
afetivas (responsabilidades, autonomia, etc.) através dos materiais e recursos criativos e
expressivos;
Aplicar procedimentos criativos e expressivos na criação de moda;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Criatividade & processo criativo:
Fontes de inspiração
Técnicas de criação de ideias
Procedimentos e critérios de Avaliação

17

ATIVIDADE

DATA DE
ENTREGA*

CRITERIOS DE AVALIACAO

Projetos de Criatividade [processos & técnicas]
Atividade 1: Criatividade é...

10/06

Entrega: 10/06

PESO

60 %
de 0 a 3: completude da tarefa;
de 0 a 4: coerência do mapa
mental com a citação
selecionada;
de 0 a 3: coerência da imagem
selecionada com o conceito
apresentado.

Peso 10%
Atividade 2:

17/06

-marca de moda

de 0 a 4: completude da tarefa;
de 0 a 2: quantidade e
qualidade das ideias geradas;

-registros da sessão de brainstorming sobre
possível segmento e estilo da marca;

de 0 a 2: adequação do logotipo
ao segmento/estilo da marca.

-registros da sessão de brainwriting sobre
possível nome para marca;
-registros da sessão de 635 com possíveis
logotipos;
- desenho em cor do logotipo selecionado
para marca de moda fictícia.
Entrega: 17/06
Atividade 3: dentro da minha gaveta

24/06

sendo que a primeira e a última coincidem
[mesma imagem de início e fim]

de 0 a 1,5: exercício das
conexões linkadas;
de 0 a 1,5: criatividade na
interação entre os elos;

[b] selecionar 3 imagens da sequência com
aprovação da professora;
Entrega:

de 0 a 1,5: coerência da
propostas com os elos
selecionados;

[a] montagem com 3 imagens “elo”
selecionadas como referência visual;

de 0 a 4: estética das
composições;

[b] 4 tratamentos de superfície [estampa
corrida, estampa localizada, trama,
intervenção têxtil] na dimensão 15x15 cm
com base nos três “elos” não-sequenciais
escolhidos

de 0 a 1,5: criatividade e
inventividade em técnicas e
materiais.

Entrega 24/06
Atividade 4: Projeto de azar

24/06

de 0 a 1: comp.da tarefa;

[em grupos de 3 ou 4 alunos]

de 0 a 1: texto explicativo;

Entrega no teams:

de 0 a 4: adequação das peças
às restrições;

[a] texto de 5 a 10 linhas apresentando as
diretrizes do projeto;

de 0 a 4: capricho e
detalhamento dos desenhos das
peças.
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[b] desenhos à mão e coloridos de 4 peças de
vestuário/acessório compondo minicoleção
resultante do jogo-processo projetual

Peso 10%

Entrega 24/06
Atividade 5: Sinestesia

01/07

Entrega no teams:

Por painel [x5]:
de 0 a 1: conteúdo do painel
[coerência com o estímulo
proposto];

a] painel visual com ref. de som;
[b] painel visual com ref. de cheiro;

de 0 a 1: forma do painel
[qualidade estética e
acabamento].

[c] painel visual com ref. de textura;
[d] painel visual com ref. de gosto;
[e] painel visual com ref. temática;
Entrega 01/07
Atividade 6: MESCRAI a partir de peça de
museu online

01/07

de 0 a 1,5: comp da tarefa
de 0 a 3,5: detalhamento das
ações desenvolvida em cada
etapa;

Entrega no teams:
[a] foto frente e verso da peça
original/inspiração;

de 0 a 3: qual. estética da
vestimenta proposta;

[b] explicação de cada etapa desenvolvida;

de 0 a 2: criatividade da
vestimenta proposta

[c] desenho simplificado da peça proposta
Entrega: 01/07
Projeto final
O não-convencional: idealização de bolsa
inspirada em estilistas do século XX.
Entregas teams em PPT, na seguinte
sequencia:
[a] [Capa com nome do aluno]
[a.1] painel de referência visual
[a.2] cartela de cores
[a.3] texto referência [100 palavras]
[a.4] desenho da peça
[b] desenho/esboço bolsa com base no
conceito desenvolvido

08/08

de 0 a 2: correspondência entre
planejado e executado;

40%

de 0 a 2: coerência e
adequação ao tema
de 0 a 2: criatividade, inovação
e impacto visual
de 0 a 1,5: unidade e qualidade
estética;
de 0 a 1,5: qualidade conceitual
e uso de materiais;
de 0 a 1: cuidados na
apresentação e capricho nos
detalhes

[c] citar materiais utilizados
[d] texto justificativa tema/categoria estética
de 20 a 30 linhas
[e] geração de alternativas

19

Bibliografia virtual
Artigos, links, vídeo disponibilizados pelo MOODLE da disciplina.
Bibliografia Básica:
DE LA TORRE, S. Criatividade aplicada – Recursos pra uma formação criativa. São Paulo,
Madras. 2008.
PEDROSA, I. O Universo da Cor. Rio de Janeiro. SENAC nacional, 2006.
PREDEBON, J. Criatividade abrindo o lado inovador da mente. São Paulo: Atlas, 2010.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
DATA
Aula 1 e 2- 20/05

Aula 3 e 4- 27/05

Aula 5 e 6- 10/06

Aula 7 e 8- 17/06

Aula 9 e 10- 24/06

ATIVIDADE
Criatividade & processo criativo:
Apresentação do Plano de ensino e proposta da disciplina
Apresentação dos colegas [dinâmica de speed dating]
lista de 10 alegrias infantis
recursos: slides e aula síncrona no Teams
Apresentação/entrega cartazes NOME
Criatividade & processo criativo:
tarefa para entrega na semana seguinte: relatório sobre o filme (a
combinar o filme)
Recursos: slides e aula síncrona no Teams
Criatividade & processo criativo:
Texto base: WEINER, Rui. A criatividade no ensino do design: o
processo criativo [2º capítulo], pp.41-59.
Mapa Mental + Mapa conceitual
Atividade: mapa mental sobre criatividade
Recursos: slides e aula síncrona teams
Criatividade & processo criativo:
Recursos: slides e aula síncrona no Teams
Live sobre Criatividade
Fontes de inspiração:
[Atividade 1: criatividade é... – mapa mental + imagem referência
sobre conceito de criatividade]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Técnicas de criação de ideias
Brainstorming [estilo] + Brainwriting [nome] + 635 [logotipo]
[Atividade 2: nossa marca de moda – gerar ideias de logotipo
para marca de moda fictícia composta para o grupo]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Técnicas de criação de ideias
Conexões linkadas + Relações Forçadas
[Atividade 3: criatividade infinita: dentro da minha gaveta – criar
4 tratamentos de superfície com base em três “elos” nãosequenciais da conexão]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Técnicas de criação de ideias
Diseño jugado
[Atividade 4: Projeto de azar – desenhar vestimentas com
diretrizes escolhidas aleatoriamente]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Paineis de referência visual
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Aula 11 e 12- 01/07

Aula 13 e 14- 08/07

Aula 15—15/02

[Atividade 5: sinestesia – desenvolver paineis de referência visual
para diferentes associações analógicas sobre temas propostos]
Recursos: slides e aula síncrona teams
Paineis de referência visual
[continuação Atividade 5]
Fontes de inspiração: museu online
MESCRAI (Modifique, Elimine, Substitua, Combine, Rearranje,
Adapte, Inverta).
[Atividade 6: proposta de vestimenta esportiva com aplicação da
técnica de MESCRAI a partir de peça de algum museu online]
Recursos: slides e aula síncrona
Sketchbook
Conceito e tema (mapa mental + brianstorming)
Painel visual
Recursos: slides e aula síncrona
Cartela de cores
Projeto final individual
Sketckbook, conceito e tema, cartela de cores, painel visual
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Cartela de cores, painel visual e geração de alternativas
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Geração de alternativas
Escolha de possíveis materiais de acordo com o conceito do projeto
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Montagem do PPT do projeto final
Escolha do produto final
Recursos: aula síncrona para atendimento individual
Entrega do PPT com postagem compartilhada no TEAMS.
Finalização e avaliação da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Moda
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

(XXXX)
Nome da disciplina
Materiais Têxteis
Bacharelado em Moda
Tatiana Longhi
Não há
Fase 1ª
Turma X / A
Teams; Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
50%
50%

Contato
Contato
Nº Vagas
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Quarta-feira - Turma X - 15:20 – 17:50 HS
Quarta-feira - Turma A - 18:10 – 20:50 HS

Não há
Livre
Word, Power Point, PDF, internet

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

Ementa:
As fibras têxteis: classificação, simbologia, características e propriedades, identificação. Fios têxteis:
classificação, nomenclatura, propriedades. Tecidos: classificações, glossário têxtil com descrição
técnica e comercial. Materiais alternativos. Inter-relação fibras-fios-tecidos. Aplicação dos diversos
materiais têxteis em produtos de moda.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3.1 OBJETIVO GERAL
Instruir os alunos aos diferentes processos da cadeia produtiva da moda e seus materiais têxteis.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Compreender a cadeia produtiva de moda na contemporaneidade;
3.2.2 Diferenciar os materiais têxteis em suas especificidades;
3.2.3. Identificar e apreender os substratos têxteis – fibras, fios, tecidos – para a aplicação adequada
em produtos de moda.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1. A cadeia produtiva têxtil. A Aplicação dos diversos materiais têxteis em produtos de moda.
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Unidade 2. Tecidos – classificação dos tecidos quanto à aplicação têxtil, estrutura, coloração e uso
comercial.
Unidade 3. Símbolos de manutenção têxtil.
Unidade 4. Fibras têxteis: classificação, nomenclatura e propriedades.
Unidade 5. Fios têxteis: classificação, nomenclatura e propriedades.

Procedimentos e critérios de Avaliação
5 METODOLOGIA
O conteúdo da disciplina será ministrado sob a forma de aulas teórico-práticas, com uso de recursos
audiovisuais variados, tais como:
· Aulas online na Plataforma Teams – Equipe MATEX, como o objetivo de promover a interação
entre os alunos e a professora e o contato virtual da turma. Estas aulas também ficarão gravadas
para acesso posterior.
· Repositório de aulas, exercícios e demais materiais: Moodle UDESC.
· Indicação de vídeos sobre os temas abordados, feitos por empresas do setor têxtil. Demais
materiais, cartilhas e reportagens sobre temas relevantes para a disciplina.
· Videoaulas gravadas com explanação dos tópicos pela professora. O link de acesso à
plataforma na qual cada vídeo está disponível será disponibilizado no Moodle da disciplina de
Materiais Têxteis.
· Fórum de discussão de cada aula, disponível no Moodle a partir da postagem da aula, como
canal aberto para orientação mais detalhada, como base nas dúvidas dos alunos.
Eventuais dificuldades técnicas devem ser comunicadas à professora.

ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A) Profundidade da pesquisa sobre o tecido (0 a 4)
B) Informação técnica correta e de fonte confiável (0 a 3)
Glossário de
C) Imagens de boa qualidade (0 a 2)
Tecidos Digital
D) Apresentação da bibliografia consultada (0 a 1)
(Trabalho
Os tecidos a serem pesquisados serão sorteados no primeiro dia de
individual que ao aula. O aluno deverá postar a sua pesquisa no Moodle da UDESC, na
final irá compor
seção de entrega do trabalho. O arquivo final colaborativo será
um glossário
disponibilizado no Moodle.
único de toda a
turma)
Atenção – O trabalho, em formato digital, deverá ser postado no Moodle
na data marcada, até as 23h59min. Não entrega ou atraso do trabalho
acarretará 50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de atraso.
Obs.: O Glossário de Tecidos em formato físico será desenvolvido assim
que possível em outro semestre.

PESO

Avaliação 1:

30%
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Avaliação 2:
Exercícios para
aprofundamento
do conteúdo

A) Coerência das respostas, de acordo com cada questão (0 a 10)
Atividade 1) Tecidos e outros materiais têxteis (0-1)
Atividade 2) Etiqueta têxtil (0-1)
Atividade 3) Fibras Têxteis (0-1)
Atividade 4) Pesquisa outras fibras vegetais (0-1)
Atividade 5) Algodão (0-1)
Atividade 6) Fibras naturais animais (0-1)
Atividade 7) Seda (0-1)
Atividade 8) Fibras químicas artificiais (0-1)
Atividade 9) Fibras químicas sintéticas (0-1)
Atividade 10) Fios têxteis (0-1)
O conteúdo teórico e o exercício são disponibilizados no Moodle da
UDESC. O aluno deverá acessar, acessar o link do exercício e
responder (envio automático) ou postar de volta no sistema, na
seção de entrega do trabalho. O prazo entre a publicação da aula
remota/ solicitação do trabalho e a entrega da atividade feita pelo
aluno é de uma (01) semana.

70%

Atenção – O exercício deverá ser postado no Moodle dentro do prazo, até
no máximo às 23h59min da data final. Não entrega ou atraso do trabalho
acarretará 50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de atraso.

Bibliografia virtual
BÁSICA:
ALMEIDA NETO, Pedro Pita. Fibras têxteis. Rio de Janeiro: SENAI-CETIQT, 1996. V.2.
ARAÚJO, Mário de; CASTRO, E. M. de Melo e. Manual de engenharia têxtil. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 1984. 2 v.
PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, tramas, tipos e usos. São Paulo: SENAC, 2007.
COMPLEMENTAR:
CHANTAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das Letras Editora,
2006.
DANIEL, Maria Helena. Guia Prático dos tecidos. Osasco/SP: Novo Século Editora, 2011.
SABRÁ, Flávio. Inovação, estudos e pesquisas: reflexões para o universo têxtil e de confecção. São
Paulo: Estação das Letras e Cores, Rio de Janeiro: SENAI/CETIQT, 2012.
UDALE, Jenny. Tecidos e moda: explorando a integração entre o design têxtil e o design de moda. 2.
ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
VINCENT-RICARD, Françoise. As espirais da moda. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Aula

Data

1

19/05
online

2
3
4

26/05
online
02/06
online
09/06
online

Conteúdo das aulas
Apresentação do Plano de Ensino e
demais providências do semestre.
Plataforma de videoconferência:
Teams – Equipe MATEX.
Repositório das aulas: Moodle
Aula síncrona Tecidos e outros materiais
têxteis
Aula síncrona Etiqueta têxtil
Aula síncrona Fibras naturais animais:
seda.

Atividades dos alunos
Acompanhamento da leitura do Plano de
Ensino e uso do Moodle UDESC. Sorteio dos
tecidos do Glossário Digital.
Atividade 1: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 02/06
Atividade 2: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 09/06
Atividade 5: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 16/06
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5

16/06
online

6

23/06
online

7
8
9
10

30/06
online
07/07
online
14/07
online
21/07
online

11

28/07
online

12

04/08
online

13

11/08
online

14

18/08
online

15
16

25/08
online
De 02
a 06/09

Aula síncrona Fibras Têxteis. Vídeo
máscaras.
Aula síncrona Fibras naturais vegetais:
linho; sisal; juta; cânhamo; coco; rami.
Apresentação da pesquisa Utilidade das
outras fibras vegetais (individual ou
grupos). Atividade 4
Aula síncrona Fibras naturais animais:
lãs e pelos.
Aula síncrona Fibras naturais vegetais:
algodão.
Aula síncrona Fibras químicas artificiais:
viscose; acetato; modal; tencel; liocel.
Apresentação da pesquisa do Glossário.
AV1 Glossário de Tecidos Digital
Aula síncrona Fios têxteis: classificação,
nomenclatura e propriedades. Titulação
dos fios têxteis.
Aula síncrona Fibras químicas sintéticas:
poliéster; poliamida; acrílico; elastano.
Aula síncrona Aramida; polietileno;
polipropileno. Outras fibras (amianto;
metálica; vidro; carbono).
Aula síncrona. Publicação do glossário
finalizado para a turma. Considerações
finais sobre a disciplina. Encerramento.
Exame

Atividades 3: link de acesso à aula e
atividade no Moodle. Entrega até 23/06
Atividade 4 Pesquisa – Utilidade das outras
fibras vegetais. Apresentação e discussão das
pesquisas na próxima aula online. Entrega até
30/06
Na aula de hoje, o grupo/aluno deve entrar na
sala de aula virtual na hora da aula e
apresentar a sua pesquisa de forma oral.
Atividade 6: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 14/07
Atividade 7: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 21/07
Atividade 8: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 28/07
Postar a pesquisa no Glossário aberto no
Moodle. Na aula de hoje, o aluno deve entrar
na sala de aula virtual na hora da aula e
apresentar a sua pesquisa de forma oral.
Atividade 9: link de acesso à aula e atividade
no Moodle. Entrega até 11/08
Atividade 10
Atividade 10: link de acesso à aula e
atividade no Moodle. Entrega até 25/08
O aluno deverá entrar na sala de aula virtual
no momento da aula. Entrega até 01/09
Caso fique em exame, acessar o link (Moodle)
e realizar a prova.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Sistema de Moda

Curso

Nome da disciplina
Bacharelado em Moda

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

LILIANE E.F.CARVALHO

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

Fase 1

Turma

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas (h/a)

54
30
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwares
necessários

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
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SEXTA – 18:10 - 20:50
Não há
Livre

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

Ementa:
A Cadeia Produtiva da Moda: criação e difusão. A Moda como linguagem. A Moda como Mercado. A
Moda como Sistema.
Objetivo:
Proporcionar aos estudantes conhecimentos sobre os diferentes processos da cadeia produtiva da
moda.
Conteúdo
Unidade 1º
A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado
1.1 Cadeia de valor local e global;
1.2 Os diferentes agentes de criação e difusão da moda (criadores, bureaux de tendências, marcas,
grandes redes, fotógrafos, revistas, desfiles, modelos, bloggers etc.) e sua relação com o sistema da
moda.
1.3 Profissionais do setor e desafios do mercado.
Unidade 2º
A Moda como linguagem
2.1 Diferentes manifestações na área da moda;
2.2 Criatividade, linguagem e os limites do mercado da moda: da Alta-costura aos designers de moda
independentes.
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Unidade 3º
A Moda como sistema
3.1 Conceitos básicos que envolvem a moda como sistema;
3.2 O papel do designer de moda como agente nesse sistema;
3.3 Planejamento, desenvolvimento e lançamento de coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e comercialização.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1 - Atividade em grupo (4 a 5)
Seminário: sobre profissionais do setor e desafios do mercado.
A partir de temáticas previamente orientadas em sala de aula, abordar em documentário (formato de
vídeo) Profissionais do setor e desafios do mercado na sociedade do século XXI.
Apontar projetos, marcas, grupos, indivíduos e sociedades que estabelecem formas tradicionais ou
inovadoras de se relacionar com a producão e consumo de moda.
Tempo mínimo de duração: 5 minutos
- Qualidade da pesquisa e entrevistas. (De 0 a 4)
- Apresentação, coerência e adequação do trabalho à proposta solicitada, domínio do conteúdo.
Relação da teoria com a prática (De 0 até 4)
- Qualidade visual e de conteúdo (referências) (De 0 até 2)
Nota de 0 a 10. PESO 45%
Apresentação online
Avaliação 2 – Artigo em dupla
Artigo acadêmico baseado nas leituras propostas em Sociedade e Moda e Sistema de Moda
correlacionando os espaços de Museu e Fábrica com o sistema de moda.
Critérios:
- Domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 3);
- Coerência entre os conteúdos da unidade (0 a 3);
- Escrita clara e objetiva (0 a 2).
- Adequação as normas técnicas da ABNT (0 a 2)
Nota de 0 a 10. PESO 55%
entrega por email
Bibliografia virtual
CALDAS, Dario. Universo da moda. São Paulo: Anhembi Morumbi, 1999.
CASTILHO, Káthia. Moda e linguagem. 2ª ed. rev., São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2004.
CRANE, Diana. A Moda e Seu Papel Social. São Paulo: Editora SENAC, 2005.
Complementar:
FEGHALI, Marta Kasznar; DWYER, Daniela. As engrenagens da moda. Rio de Janeiro: Senac,
2001.
FLETCHER, Kate. O designer como facilitador. In: FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. Moda &
Sustentabilidade: design para mudança. Tradução: Janaína Marcoantonio. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2011. Pp. 162-167.
JONES, Sue Jenkyn. Fashion design: manual do estilista. Tradução de Iara Biderman. São Paulo:
Cosac Naify, 2005. 240 p.
SANT'ANNA, Mara Rúbia. Teoria de moda: sociedade, imagem e consumo. São Paulo:
Estação das Letras, 2007.
CIDREIRA, Renata Pitombo. Os Sentidos da moda: (vestuário, comunicação e cultura). 2.ed. São
Paulo: Annablume, 2007.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

Atividades
21/05

Atividade de integração e apresentação do plano de ensino.

SÍNCRONA

28/05

Introdução ao Sistema de moda: conceituações
no tempo histórico

SÍNCRONA

Texto 1: “A sedução das coisas”
(LIPOVETSKY, Gilles)
PDF - http://lelivros.love/book/baixarlivro-o-imperio-do-efemero-gilleslipovetsky-em-pdf-epub-e-mobi-ou-leronline/

04/06

Introdução ao Sistema de moda: conceituações
no tempo histórico
Orientações sobre artigo acadêmico

Distinções da Moda na Era
Democrática: Ethos; Tendência;
Sistema; Produto.

SÍNCRONA

Alta Costura; Prêt-à-porter; Fast
Fashion; Slow Fashion;

SÍNCRONA

11/06

Introdução ao Sistema de moda: a indústria da
moda

18/06

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado:
Cadeia de valor local e global

25/06

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado Profissionais do setor e desafios do mercado: os
diferentes agentes de criação e difusão da moda
(criadores, bureaux de tendências, marcas,
grandes redes, fotógrafos, revistas, desfiles,
modelos, bloggers etc.) e sua relação com o
sistema da moda.

ORIENTAÇÕES para as
AVALIAÇÕES 1 E 2 – artigo e Vídeo
documental

02/07

A Moda como linguagem

Criatividade, linguagem e os limites do
mercado da moda: da Alta-costura aos
designers de moda independentes.

09/07

A Moda como sistema

ASSÍNCRONA
SÍNCRONA

Atividade de pesquisa, orientação e
desenvolvimento referente as
avaliações 1 e 2.
ASSÍNCRONA

SÍNCRONA

Planejamento, desenvolvimento e lançamento de
coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e
comercialização.
16/07

A Moda como sistema

ASSÍNCRONA

Planejamento, desenvolvimento e lançamento de
coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e
comercialização.
23/07

A Moda como sistema

ENTREGA DA AVALIAÇÃO 2

SÍNCRONA

Planejamento, desenvolvimento e lançamento de
coleção: pesquisa, mix de coleção, criação,
calendário da moda, divulgação e
comercialização.
30/07

DOCUMENTÁRIO

ASSÍNCRONA
QUESTÃO PARA RESPONDER E
ENVIAR VIA MOODLE.

06/08

A Moda como sistema

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO 1

SÍNCRONA

Moda e sustentabilidade: novas dinâmicas para o
século XXI
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13/08

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado
APRESENTAÇÕES
DOCUMENTAIS

20/08

VÍDEOS

A Cadeia Produtiva da Moda e seu Mercado
APRESENTAÇÕES
DOCUMENTAIS

27/08

DOS

DOS

AVALIAÇÃO 1 – SEMINÁRIOS

VÍDEOS

APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA

AVALIAÇÃO 1 – SEMINÁRIOS

APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA

AVALIAÇÃO FINAL
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Sociedade e Moda
Nome da disciplina
Bacharelado em Moda
LILIANE E.F.CARVALHO
Fase 1

Turma

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
18

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

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

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

18

SEXTA – 20:50 – 22:30
Não há
Livre

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res.
040/2020-Consuni)
Ementa:
A Moda e seu papel social. Identidade sujeito-objeto. Sistematização de visões de mundo.
História cultural afro-brasileira. Moda, cultura e sociedade na contemporaneidade.
Objetivo:
Proporcionar ao aluno conhecimentos sócio-históricos necessários para compreender a
Moda como objeto social, relacionando-o com aspectos culturais da sociedade ocidental
contemporânea.
Conteúdo
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na contemporaneidade
1.1 – O papel social da Moda
1.2 – Consumo: relações entre natureza e cultura, indivíduo e sociedade;
1.3 – Identidade “sujeito-objeto” e identidade “eu-nós”
Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.1 – A sociedade de Moda: do eurocentrismo ao policentrismo
2.2 – A história cultural afro-brasileira e o corpo [branco] da Moda
2.3 – Os movimentos culturais juvenis e sua influência na Moda: figuras de estilo.
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova sociedade de consumo
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3.1 – O universo da Alta Moda
3.2 – Moda e sustentabilidade: novas visões na sociedade de consumo?
Procedimentos e critérios de Avaliação
AV1:
Artigo em dupla
Artigo acadêmico baseado nas leituras propostas em Sociedade e Moda e Sistema de Moda
relacionando os espaços de Museu e Fábrica com o sistema de moda.
Critérios:
a) domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 3);
b) coerência entre os conteúdos da unidade (0 a 3);
c) escrita clara e objetiva (0 a 2).
d) adequação as normas técnicas da ABNT (0 a 2)
Envio por email em data combinada
Valerá de 0 a 10. PESO 50%
AV2 – Seminário de pesquisa sobre Temas do século XXI e Alta Moda em Vogue Brasil
Pesquisa teórica e ilustrativa virtual em grupo apresentada no Powerpoint, sobre a influência
de temas do século XX abordados em Sistema da Moda em editoriais de Moda publicados
em revistas de moda no Brasil (edições de 2021).
Escolher 1 editorial de moda, mapear as principais tendências de moda que inspiraram cada
editorial, identificar o(s) tema(s) e produzir uma reflexão teórica utilizando textos de pelo
menos dois autores abordados nas unidades I e III.
Apresentação online
ENVIO DOS TRABALHOS EM PPT POR EMAIL
Valerá de 0 a 10. PESO 50%
BÁSICA:
CRANE, Diana. A Moda e Seu Papel Social. São Paulo: Editora SENAC, 2005.
BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Elfos, Ed. Lisboa:
Edições 70, 1995.
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Cia das Letras, 1991.
COMPLEMENTAR:
FEGHALI, Marta Kasznar. Batendo perna: forças que influenciam o comportamento do
consumidor de moda. In: FEGHALI, M. K.; SCHMID, Erika (orgs.). O ciclo da moda. Rio de
Janeiro: Ed. Senac Rio, 2008. p.13 - 46.
FLETCHER, Kate. O designer como facilitador. In: FLETCHER, Kate; GROSE, Lynda. Moda
& Sustentabilidade: design para mudança. Tradução: Janaína Marcoantonio. São Paulo:
Editora Senac São Paulo, 2011. p.162 - 167.
GRANDI, Silvia. Arte e moda: uma relação em evolução. In: SORCINELLI, Paolo (org.).
Estudar a Moda: corpos, vestuários, estratégias. São Paulo: Editora Senac São Paulo,
2008. p. 87 - 96.
GOMBRICH, Ernst. A História da Arte. 18ª edição. Ed itora LTC. 2000.
STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. 1ª edição. Editora Zahar, 1994.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

21/05
28/05

04/06

11/06

ATIVIDADE
Apresentação da disciplina, divisão de tarefas e
introdução à disciplina
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na
contemporaneidade
1.2 – Consumo: relações entre natureza e
cultura, indivíduo e sociedade;
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na
contemporaneidade –
1.3 – Identidade “sujeito-objeto” e identidade
“eu-nós”
Unidade I: Moda, cultura e sociedade na
contemporaneidade –
1.3 – Identidade “sujeito-objeto” e identidade
“eu-nós”

Atividade Síncrona
Texto 2:
SANT’ANNA, Mara Rúbia. Teoria
da Moda.

Atividade Assíncrona

Texto 3:
SANT’ANNA, Mara Rúbia. Teoria
da Moda.

Atividade Síncrona

ENTREVISTA COM ZYGMUNT
BAUMAN

Atividade Assíncrona
Material de leitura disponível no
Moodle.

18/06

ORIENTAÇÃO SOBRE ARTIGOS
ACADÊMICOS - ABNT

ORIENTAÇÕES PARA
AVALIAÇÃO 1

25/06

Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.1 – A sociedade de Moda: do eurocentrismo
ao policentrismo
2.2 – A história cultural afro-brasileira e o corpo
[branco] da Moda

Texto 4: “O corpo [branco]
feminino no discurso de moda em
Vogue” (NOVELLI, Daniela) p. 5661
PDF
https://dobras.emnuvens.com.br/dob
ras/article/view/10/10
DOCUMENTÁRIO: A NEGAÇÃO
DO BRASIL

02/07

09/07

16/07

23/07
30/07

06/08

13/08
20/08

Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.1 – A sociedade de Moda: do eurocentrismo
ao policentrismo
2.2 – A história cultural afro-brasileira e o corpo
[branco] da Moda
Unidade II: Formas de Pensar e Vestir
2.3 – Os movimentos culturais juvenis e sua
influência na Moda: figuras de estilo.
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova
sociedade de consumo
3.1 – O universo da Alta Moda
ENTREGA DA AVALIAÇÃO 1
ORIENTAÇÃO PARA A AV2
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova
sociedade de consumo
3.2 – Moda e sustentabilidade: novas visões na
sociedade de consumo?
Unidade III: Mercado, Luxo e a nova
sociedade de consumo
3.2 – Moda e sustentabilidade: novas visões na
sociedade de consumo?

Responder uma questão e postar
online.
Atividade Síncrona
Atividade Assíncrona
Material de leitura disponível no
Moodle.
Responder uma questão e postar
online.
Atividade Assíncrona
Responder uma questão e postar
online.

Texto 5: “O tempo das
tribos – o declínio do
individualismo nas
sociedades de massa” –
(MAFFESOLI, Michel)
Entrega da avaliação AV1

Atividade Síncrona

ORIENTAÇÃO PARA A AV2
Documentário: Consuming Kids
(2008)

Atividade Síncrona
Atividade Assíncrona

Texto 7: “O vestuário: da moda à
Ecomoda” (SCHULTE, Neide
Köhler) p. 26-57.
PDF
https://www.udesc.br/arquivos/ceart/i
d_cpmenu/3348/livro_teses_de_mo
da_neide_schulte_15232962659263
_3348.pdf
Seminário de pesquisa sobre Temas do século XXI e Alta Moda em Vogue Brasil
Seminário de pesquisa sobre Temas do século XXI e Alta Moda em Vogue Brasil
Fechamento da disciplina
AVALIAÇÃO FINAL

Atividade Síncrona

Responder uma questão e postar
online.
Atividade Síncrona

Atividade Síncrona
Apresentações online em PPT
Atividade Síncrona
Apresentações online em PPT
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(BMO3A)
Código disciplina

(BMO3A)
Confecção de Vestuário Infantil e Masculino - 72h/a

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Adriana Cardoso Pereira e
Mariana Battisti de Abreu
Natália Régis
3ª fase
X, Y e A

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

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

adriana.pereira@udesc.br
mariana.abreu@udesc.br
nataliardesouza@gmail.com
média de 15 vagas por
turma/período

obrigatória
Moodle Udesc como Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem, para as três turmas (X, Y e A). Plataforma para
organização dos encontros, disponibilização de material
didático para as aulas assíncronas e entrega de trabalhos.
Teams como plataforma de atividades síncronas para as três
turmas. Via Office 326 Udesc.
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas (h/a)
Assíncronas
(no retorno presencial)
(h/a)
22
10
40
Turma Y - segundas-feiras - 14:20 às 17:50
Turma X - sextas-feiras - 13:30 às 17:00
Turma A - sextas-feiras - 19:00 às 22:30
Não há
Livre
Para a carga horária inicial em modo remoto serão ministrados
os conteúdos teóricos e introdutórios em encontros online
síncronos de 20% da carga horária total da disciplina e
assíncronos de 12% da carga horária total, sendo necessário
para isso ter computador ou celular com conexão com internet,
acesso ID UDESC e, em caso de utilizar o aparelho celular como
equipamento, indica-se realizar a instalação do aplicativo do
Teams para melhor acesso à plataforma de encontro síncrono.
Totalizam 32 horas de atividades remotas.
As restantes 40 horas de atividades serão teórico-práticas e
ministradas posteriormente em modo presencial, sendo
necessário para tanto a utilização do laboratório de confecção;
maquinário de costura e demais equipamentos e acessórios
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para confecção do vestuário (tecido, tesoura, ferro de passar,
fita métrica, giz, alfinetes e assim por diante).
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Etapas do Processo Produtivo do Vestuário. Ficha Técnica do Produto do Vestuário. Apresentação dos
equipamentos do Laboratório de Confecção. Informações sobre segurança no ambiente do
laboratório. Conhecimento das máquinas, equipamentos e acessórios industriais. Propriedades das
linhas e tipos de pontos. Planejamento de encaixe, risco, enfesto e corte. Treinamento operacional em
máquinas de costura industrial. Exercícios práticos de costura industrial. Testes de modelagem e
protótipos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conhecer os princípios e etapas da confecção de produtos do vestuário, o laboratório de confecção da
UDESC e as etapas envolvidas na preparação e realização de protótipos de peças do vestuário. Além
do primeiro contato com o maquinário e acessórios de confecção e as normas de segurança, serão
abordados os conteúdos teórico-práticos sobre a Ficha Técnica de Produto do Vestuário, informações
e exercícios sobre linhas, pontos e acabamentos.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A disciplina contará com duas avaliações:
1 - Atividade de estudo de pontos, linhas, maquinário e acabamentos de duas peças do vestuário 50%
Entrega da atividade em PDF via Moodle (atendimento individual para suporte e retirada de dúvidas).
Critérios de avaliação:
1. Entrega da atividade no prazo estipulado: 0 a 1,5
2. Registro visual dos acabamentos e pontos da peça: 0 a 2
3. Coerência da descrição do maquinário utilizado em relação à peça: 0 a 2
4. Inserção dos tipos de ponto e linha utilizadas: 0 a 2
5. Descrição adequada dos tipos de acabamento: 0 a 2
6. Inclusão das referências e locais pesquisados: 0 a 1,5
obs.: a nota será uma média simples da atividade de análise das duas peças escolhidas. Cada peça
gerará uma ficha de estudo.
2- Protótipo do vestuário infantil (peça a ser definida pela disciplina de Modelagem do Vestuário
Infantil e Masculina) - 50%
Critérios de avaliação:
Peça (70%)
1. Qualidade das costuras, acabamentos e arremates (alinhamento, ponto regulado, costuras inteiras,
arremates adequados, aviamentos aplicados corretamente) – 0 a 2
2. Precisão dos encaixes – 0 a 2 pontos
3. Participação e produção em sala – 0 a 1 pontos
4. Limpeza de fios e dos materais - 0 a 1 ponto
5. Passadoria – 0 a 1 pontos
6. Apresentação do trabalho (embalagem adequada e identificada e peça devidamente armazenada)
–0a1
7. Realização dos exercícios de preparação dos acabamentos (ao menos 2) - 0 a 2
Ficha Técnica (30%)
1. Materiais e aviamentos - 0 a 2

34

2. Plano de corte e lista de moldes - 0 a 2
3. Desenho técnico (com detalhamento de acabamentos e legendas) - 0 a 3
4. Sequência operacional, maquinário e acessórios - 0 a 3
Obs. As peças devem ser apresentadas em um envelope com os respectivos moldes e fichas técnicas
de modelagem e confecção.
Bibliografia:
BÁSICA
TAILLEFERRE, Catherine; BYRS, Jeoffrin J. Curso de corte e costura; da ‘Enciclopédia Feminina’; da
revista ‘Elle’. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [19--]. 152p. (Edições de Ouro).
PRENDERGAST, Jennifer. Técnicas de costura. São Paulo: G. Gili, 2015. 184 p.
AMADEN-CRAWFORD, Connie. Costura de moda: técnicas básicas. Porto Alegre: Bookman, 2014. 183
p.
COMPLEMENTAR
ARAÚJO, Mário de. Tecnologia do Vestuário. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkin, 1986.
PETROSKI, Edio Luiz (ORG.) Antropometria: técnica e padronização. Editora Pallotti, RS, 1999.
ROSA, Stefania. Alfaiataria: modelagem plana masculina. 2. ed. rev. Brasília, DF: Ed. SENAC, 2012. 224
p.
SENAC. Departamento Nacional. Modelagem plana masculina. São Paulo: Ed. SENAC, 2003. 144 p.
STERBLITCH, Vera. Acabamentos de Costura. Editora Ediouro, 1996.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
T.Y - 17/05
T.X - 21/05
T.A -21/05
síncrono Teams

ATIVIDADES
Apresentação do Plano de Ensino, discussão e acertos necessários.
Etapas do Processo Produtivo do Vestuário - aula online síncrona
(Teams). - conteúdo teórico.
Turma Y - segundas-feiras - 14:20 às 17:50- Adriana
Turma X - sextas-feiras - 13:30 às 17:00 - Adriana
Turma A- sextas-feiras- 19:00 às 22:30 - Mariana

2

3

4

28/05
síncrono Teams
(acessar material
previamente no
Moodle)
04/06
assíncrono
Moodle
11/06
síncrono Teams

Obs.: Será discutida no primeiro dia de aula a possibilidade dos
alunos matriculados nas turmas X e Y dos períodos vespertinos do
curso, participarem integrados da turma A no período noturno,
apenas durante o modo remoto para o conteúdo teórico da
disciplina: Turmas X e Y (profa Adriana).
Ficha Técnica do Produto do Vestuário - parte síncrona (Teams), parte
assíncrona (Moodle). Acessar material na plataforma Moodle
conforme encontro.

Apresentação dos equipamentos que compõem o atelier de
confecção da UDESC. Normas de segurança e utilização do espaço aula online assíncrona (Moodle).
Conhecimento das máquinas, equipamentos e acessórios industriais.
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Linhas, pontos e acabamentos: características, tipos e maquinários.
(acessar material
previamente no
Moodle)

Conteúdos trabalhados parte síncrona (Teams), parte assíncrona
(Moodle).
*Solicitar separação de duas peças do vestuário para estudo.

5

6

7

8

T.Y - 14/06
T.X - 18/06
T.A -18/06

Aula síncrona realizada para exemplificação dos conteúdos da aula 4
- exercício para identificação do maquinário, acessórios, tipo de
ponto, linha e acabamentos utilizados para a confecção da peça.

síncrono Teams

Obs.: separação das turmas para melhor atendimento das questões.

T.Y - 21/06
T.X - 25/06
T.A - 25/06

Realização de atividade individual de análise de peças do vestuário.
Atendimento online individualizado para retirada de dúvidas por
agendamento (15 minutos por estudante) - online síncrono (Teams)

síncrono Teams
T.Y - 28/06
T.X - 02/07
T.A - 02/07

Realização de atividade individual de análise de peças do vestuário.
Atendimento online individualizado para retirada de dúvidas por
agendamento (15 minutos por estudante) - online síncrono (Teams)

síncrono Teams
09/07
assíncrono
Moodle

Planejamento, encaixe, risco, enfesto e corte: princípios para a
organização das etapas de corte - conteúdo teórico assíncrono
realizado (Moodle).
Entrega de atividade de análise de peças do vestuário em formato
PDF via Moodle (agendamento da data final de entrega com as
turmas).

9

presencial

Exercícios de costura industrial - aula prática presencial no atelier de
confecção.

10

presencial

Exercícios de costura industrial - aula prática presencial no atelier de
confecção.

11

presencial

Preparação para a prototipagem: confecção de dois acabamentos da
peça escolhida para prototipar- aula prática presencial no atelier de
confecção.

12

presencial

Prototipagem - aula prática presencial no atelier de confecção.

13

presencial

Prototipagem - aula prática presencial no atelier de confecção.

14

presencial

Prototipagem - aula prática presencial no atelier de confecção.
Entrega final da peça confeccionada com a ficha técnica em envelope
com modelagem.

15*

presencial

Encerramento e avaliação da disciplina. Devolução das atividades
corrigidas e observação das possíveis melhorias - feedback sobre a
aprendizagem e desenvolvimento da atividade/percurso formativo.

EXAME

presencial

Elaboração de dois acabamentos da peça infantil preparada na
disciplina de Modelagem do Vestuário Infantil e Masculino com
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ficha técnica e descrição detalhada de tipos de pontos, linhas e
acabamentos realizados.
*Obs.: Para fins de registro no SIGA serão contabilizadas três aulas online e assíncronas extras
totalizando 18 encontros no total. A adaptação de 18 para 15 encontros semanais está,
contudo, prevista e amparada institucionalmente por conta do contexto da pandemia.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO2X
BMO2Y
BMO2A

Desenho de Moda

Curso

Design de Moda

Professor (a)

Fabiana Ludwig dos Santos
Cunha

Contato
48 984247919

Monitor (a)

Inexistente

Tipo

Fase 3ª

Contato
Inexistente
N. Vagas
Livre

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 3
créditos
54

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

Turma X, Y e A

Microsoft TEAMS
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
50
(h/a)
50

Atividades
Presencial
(h/a)
Aula conforme
cronograma
(remota ou
presencial)

13h30min- 16h10min
Terça Feira
Não há
Livre
A mesma lista de materiais básicos de desenhos que
fazem parte da lista pedida pela professora Gabriela
(Ex: lápis 4B, 6B, borracha, apontador, esfuminho,
papel 180gramatura, papel 300gramatura, godê para
pintura, pincéis macios, papel toalha, lenço
umedecido, potinho para água, cola bastão, estilete)
Técnicas de Pintura que iremos praticar: Giz Pastel
Seco, lápis de cor aquarelável (manipularemos com
e sem água), aquarela compacta e marcadores.
P.S: Quanto as técnicas de pintura, caso tenham
dúvidas de quantidade ou qual marca comprar, não
precisam adquirir no início do semestre. Falaremos
sobre isso no retorno às aulas, pois este conteúdo
será ministrado só na segunda parte.
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(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Proporções e estrutura óssea/muscular para construção da representação da figura
masculina e infantil estático e em movimentos. Estudo de diferentes biótipos.
Aplicação dos recursos técnico/artísticos para a representação gráfica de modelos
de roupas com diferentes tipos de tecidos, texturas e estampas – Panejamento.
Desenho de projeção da figura de moda: de frente, de lado, de costas. Aspecto
compositivo e ambientação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Iremos exercitar a percepção acerca do croqui de Moda e os produtos que o vestem.
Objetivo: Ampliar o conhecimento, a criatividade e a percepção na área do desenho de
Moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação

ATIVIDADE

AV1 Exercícios em sala Pasta L.

40%
Desenho de moda masculino
e infantil:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Estudo dos diferentes biótipos (feminino, masculino
e infantil)
a) Construção da figura de moda/croqui.
b) (Masc. e Inf.) Detalhamentos rosto/cabelos,
c) olhos, boca, nariz, braços/mãos, pernas/pés
d) (de 0 a 4)
e) Representação de texturas
f) (3 segmentos |
em 3 croquis | revista + representação,
aplicação de volumetria nos produtos que
vestem a figura de moda (de 0 a 6)

PESO

40%

AV2

60%
Criação de um personagem
(frente, costas e lado).
A3 (Paisagem)

A. Estilo/autoral do croqui|personagem
(proporção, volume, luz e sombra
equilíbrio etc) (de 0 a 3)
B. Qualidade da aplicação das
técnicas de pintura (de 0 a 2)
C. Representação do panejamento,
D. texturas
e padronagens (de 0 a 2)
E. Briefing e Cenário (de 0 a 3)

60%

Cenário
Traçar personalidade, idade, gênero,
características físicas, profissão etc

Observações :
·

Os trabalhos das unidades 1 e 2 devem ser entregues na data determinada. Em caso de atraso será descontado
2.0
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·

por semana. Caso entregue 1 dia ou uma semana depois, o desconto de 2 pontos é o mesmo.

Bibliografia
DAWBER, Martin. Big book of fashion illustration: a soucebook of contemporary
illustration. London: Bastford, 2006.
MORRIS, Bethan. Fashion illustrator, manual do ilustrador de Moda. São Paulo
CosacNaify, 2007.
TATHAM Caroline e SEAMAN Julian. Corso di Disegno per Stilisti. Itália: Il
Castello, 2004.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.1
SEMANA

ATIVIDADES

Já foram ministrados 4 encontros presenciais,
fechando desta forma, 18 encontros.
1

Interação síncrona: Reapresentação do plano de Ensino (síncrono).
Teams
Apresentar as mudanças das avaliações e do conteúdo.
Aula por meio de videoconferência em que TODOS devem estar
conectados. Material didático: Canva|PPT da aula – O croqui Masculino.
Material enviado e postado 1hora antes da aula nos arquivos do Teams
em “Material de Aula” para acesso dos alunos.
Conteúdo assíncrono: O Corpo Masculino (método Grade)
Vídeoaula gravado com a prática do desenho masculino.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento do Corpo Masculino
(método Grade) 1croqui

2
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
TODOS devem estar conectados. Material didático: Canva|PPT da aula
– O croqui infantil.
Material enviado e postado 1hora antes da aula nos arquivos do Teams
para acesso dos alunos.
Orientação individual para que professora e alunos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar
telas. Horários pré-definidos.
Conteúdo assíncrono: O Corpo Infantil (método Grade)
Vídeoaula gravado com a prática do desenho masculino.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento do Corpo infantil
(método Grade) 1croqui
3
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
TODOS estão conectados.
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Início da 2ª atividade da Nota da AV1: 3 croquis (masculino, infantil e
feminino) vestidos (representação de 3 texturas diferentes: Tricô,
pêlos, renda, estampa, jeans etc). Separar imagem de revista ou
tecido para colar a referência da textura ao lado.
Após Aula teórica, orientação individual para que professora e alunos
possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Conteúdo assíncrono: A representação de Produtos em Croquis.
Vídeoaula gravado com a prática do desenho de croquis e seus
produtos com panejamento.
Interatividade assíncrona: Croqui feminino com alguma
representações de textura em um dos produtos do seu look. (renda,
tricô, paetê, veludo cotelê etc). Não precisa ter coerência de unidade
estética de coleção de moda com os demais croquis). Imagem da
textura ao lado do croqui.
4
Interatividade assíncrona: Croqui masculino com alguma
representações de textura em um dos produtos do seu look. (renda,
tricô, paetê, veludo cotelê etc). Não precisa ter coerência de unidade
estética de coleção de moda com os demais croquis). Imagem da
textura ao lado do croqui.
Interação síncrono:
Aula por meio de videoconferência em que professora e aluno estão
conectados.
Orientação individual para que ambos possam trocar ideias a respeito
do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Horários
pré-definidos.
5

Interatividade assíncrona: Croqui Infantil com alguma representações
de textura em um dos produtos do seu look. (renda, tricô, paetê, veludo
cotelê etc). Não precisa ter coerência de unidade estética de coleção de
moda com os demais croquis). Imagem da textura ao lado do croqui.
Interação síncrono:
Aula por meio de videoconferência em que professora e aluno estão
conectados.
Orientação individual para que ambos possam trocar ideias a respeito
do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Horários
pré-definidos.

6

AVALIAÇÃO AV1
Conteúdo síncrono:
Apresentação PPT ou CANVA com slides e fotos/digitalização dos
exercícios citados acima.
Aula por meio de videoconferência em que TODOS estão
conectados. PPT ou Canva:
3 rostos masculinos + 3 = 6 diferentes ângulos
3 rostos infantis + 3 = 6 diferentes ângulos
1 corpo masculino + 1 corpo infantil (método grade)
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3 croquis (masc, fem, inf) com diferentes representações de textura nos
produtos que os vestem (renda, tricô, paetê, veludo cotelê etc). Não
precisa ter coerência de unidade estética de coleção de moda). Imagem
da textura ao lado do croqui.

7

Interatividade assíncrona: Postar a AV1 em “Tarefas” até o horário
inicial da aula.
Início da Avaliação 2
Conteúdo assíncrono: Vídeo (5minutos), enviado e postado 7 dias
antes da aula nos arquivos do Teams para acesso dos alunos. O
personagem e suas poses.
Interatividade assíncrona:
Criação de um personagem
Traçar personalidade, idade, gênero, características físicas, profissão
etc
Representação: frente
Conteúdo síncrono:
Aula por meio de videoconferência em que professor e aluno estão
conectados.
Após aula teórica, orientação individual para que ambos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar
telas. Horários pré-definidos.

8
Interatividade assíncrona: Criação de um personagem
Representação: Costas

9

10

11

Interação síncrona:
Aula por meio de videoconferência em que professor e aluno estão
conectados. Orientação individual para que ambos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar
telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Criação de um personagem
Representação: Lateral
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento individual
Finalização das poses da personagem (frente, costas e lado).
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Conteúdo assíncrono: Vídeo sobre O Cenário e a Ambientação.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento individual.
Desenvolvimento do A3 (Paisagem)
O Cenário (traçar características do local que o caracteriza; que o
representa; “sua segunda morada”.
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12

13

14

Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Material didático: Canva|PPT da
aula – O croqui Masculino.
Material enviado e postado 1hora antes da aula nos arquivos do Teams
para acesso dos alunos. Após aula teórica, orientação individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Desenvolvimento do Cenário (morada da
personagem).
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
Interatividade assíncrona: Organizar últimos detalhes do A3
(Paisagem)
Cenário + representação de um personagem (frente, costas e lado).
Semana que vem | Apresentação.
Interação síncrona: Aula por meio de videoconferência em que
professor e aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas. Horários pré-definidos.
AVALIAÇÕES AV2
Apresentação e entrega do A3 (Paisagem) Cenário (local que o
caracteriza; “sua segunda morada”)
Criação e representação de um personagem (frente, costas e lado).
Apresentações síncronas, via Teams, dos Cartazes virtuais para os
colegas e professora.
Academicos irão Espelhar|compartilhar suas telas.
Horários pré-definidos.
Irão postar em “Tarefas” Teams no dia da aula o PPT|Canva, de
todos os detalhes e etapas da Personagem.
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CENTRO DE ARTES
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO2X
BMO2Y
BMO2A

Desenho Técnico Manual

Curso

Design de Moda

Professor (a)

Fabiana Ludwig dos Santos
Cunha

Contato
48 984247919

Monitor (a)

Inexistente

Tipo

Fase 3ª

Contato
Inexistente
N. Vagas
Livre

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a) 3
créditos

Turma X, Y e A

Microsoft TEAMS
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
50
(h/a)
50
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Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários
·
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atividades
Presencial
(h/a)
Aula conforme
cronograma
(remota ou
presencial)

17h- 19h
Sexta Feira
Não há
Livre

LISTA DOS MATERIAIS
Pastinha em L A4 (nome do acadêmico na frente)
Papel sulfite A4
Folha A3 Canson (ou uma cartolina dividida ao meio)
2 cartolinas brancas
Lápis 2B e 4B
Caneta nanquim preta descartável nº 04 e 08
Caneta “nanquim” vermelha e verde
Borracha (uma formato caneta e uma quadrada)
Apontador
Régua de 30 cm
Curva francesa (opcional)
Revistas de Moda
Fita métrica
Papel vegetal (opcional)
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(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Desenho manual da figura plana para o desenho técnico (feminino, masculino e infantil);
Tipos de linhas e cotas; Representação gráfica de detalhes como: tipos de mangas, golas,
decotes, aviamentos entre outros; variações de godês, evasês, drapês, franzidos, pregas e
plissados; Peças do vestuário planificado e em escala: saia, blusa, calça, vestido, casaco e
outros. Representação gráfica da textura dos fios, tecidos planos, malharia, tricôs entre
outros.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Iremos exercitar a percepção acerca do desenho planificado.
Objetivo: Desenvolver a percepção sensorial e a capacidade de expressão gráfica
técnica para traçar um planejamento do produto de vestuário a ser confeccionado.
Procedimentos e critérios de Avaliação

Observações :
·
·

Os trabalhos das unidades 1 e 2 devem ser entregues na data determinada. Em caso de atraso será descontado
2.0
por semana. Caso entregue 1 dia ou uma semana depois, o desconto de 2 pontos é o mesmo.

Confirmação de presença nas aulas: a presença será confirmada com
base na entrega das atividades solicitadas.

Bibliografia
ABLING, Bina. Desenho de moda. São Paulo: Blucher, 2011. 2 v.
FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia
gráfica. 8. ed. São Paulo: Globo, 2005. 1093 p.
LEITE, Adriana; VELLOSO, Marta Delgado. Desenho técnico de roupa
feminina. Rio de Janeiro: Ed. SENAC, 2006. 157 p.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.1
SEMANA
ATIVIDADES
1
Interação Síncrona:
Apresentação do plano de aula e demais providências do semestre (lista
de materiais).
- Dinâmica “Desenho Planificado” (A importância da Comunicação
dentro de uma empresa)
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
2
Conteúdo Síncrona:
Conteúdo teórico sobre desenho técnico do vestuário;
- Início das técnicas de percepção e representação da forma – desenho
de observação, proporção, simetria.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
3
Conteúdo Síncrona:
Continuação das técnicas de percepção e representação da forma –
desenho de observação, proporção, simetria (camiseta; bata).
Exercícios práticos em sala de aula com a professora.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
4
Conteúdo Síncrona:
Continuação das técnicas de percepção e representação da forma –
desenho de observação, proporção, simetria (camiseta; bata).
Exercícios práticos em sala de aula com a professora.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
5
Conteúdo Síncrona:
ENTREGA dos exercícios da AV1.
- Continuação das técnicas de percepção e representação da forma –
desenho de observação, proporção, simetria (camiseta; bata).
Exercícios práticos em sala de aula com a professora.
6
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Interatividade assíncrona: Fórum aberto no Moodle|Teams para
questões da aula.
Interação Síncrona: Sorteio das representações dos segmentos para
confecção do cartaz. Desenho dos segmentos: punhos, golas, mangas,
decotes, godês, plissados, evasês, saia, blusa, vestido, calça, paletó ou
casaco, bermuda, camisa, bolsos, etc.
7
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Continuação dos desenhos dos segmentos.
Fórum aberto no Moodle para questões da aula.
telas.
8
Interação Síncrona: Aula por meio de videoconferência em que alunos
e professora estão conectados. Orientação para que possam trocar
ideias a respeito do que os alunos estão produzindo.
Espelhar|compartilhar.
Será enviado convite para os alunos estarem online no momento da
aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
9
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
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Interatividade assíncrona: Continuação dos desenhos dos segmentos.
Fórum aberto no Moodle para questões da aula.
10

11

12
13
14
15

Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Interatividade assíncrona: Continuação dos desenhos dos segmentos.
Fórum aberto no Moodle|Teams para questões da aula
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Será solicitado para as próximas aulas:
Folha A3 com criação envolvendo 3 segmentos dos cartazes dos
colegas (Croqui e desenho planificado frente e costas).
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Finalização dos desenhos da AV1.
Aula assíncrona: vídeo gravado da aula com explanação dos tópicos
pela professora.
Fórum aberto no Moodle para questões da aula.
Interatividade assíncrona: Orientação sobre a AV 2: Representação do
vestuário (planificado e em escala) com o uso de foto do acadêmico.
- Representação das cotas e indicação de material da Av2.

16

Continuação da representação do vestuário planificado e em escala.

17

Orientação sobre os desenhos.
Continuação da representação do vestuário planificado e em escala.

18

Continuação da representação do vestuário planificado e em escala.

Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
Aula síncrona: Será enviado convite para os alunos estarem online no
momento da aula, que será gravada para os que não assistirem.
Orientação sobre os desenhos.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

História da Moda Moderna

Curso

Nome da disciplina
Bacharelado em Moda

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

LILIANE E.F.CARVALHO

Contato 991156805
Contato
Nº Vagas

Fase 3

Turma

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas (h/a)

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

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

18

SEGUNDA – 18:10 – 20:50
Não há
Livre

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

Ementa:
Condições sócio-históricos da produção e consumo da moda ocidental, a partir do século
XIV no ocidente, e a articulação desta à sociedade moderna europeia.
Objetivo:
Proporcionar conhecimento sobre as condições sócio-históricas que permitiram a produção
da Moda no mundo ocidental a partir do século XIV e a articulação desta à sociedade
moderna européia e à construção do indivíduo moderno.
Conteúdo
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV
1.1 - A cultura medieval da Baixa Idade Média - o imaginário feminino;
1.2 - O mercantilismo, o sistema colonial e o trabalho feminino.
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - Renascimento
2.1 - O Renascimento e o valor do indivíduo;
2.2 - O corpo e a aparência na Idade Moderna.
III Unidade: A consolidação da realeza - o Absolutismo do século XVII
3.1 - As relações sociais no mundo da corte;
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3.2 - A Reforma protestante e suas influências na Moda;
3.3 - O Estado Absolutista: formação e transformação da sociedade de corte.
IV Unidade: A crise do Antigo Regime no século XVIII
4.1 - A crise do Antigo Regime;
4.2 - A reformulação do mundo burguês com a queda do Absolutismo.
4.3 - A construção do Estado nacional na Europa.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1 - Prova escrita online = Unidades I, II e III.
Serão 5 questões, somando de 0 a 2,0 cada.
Critérios: a) domínio do conteúdo teórico e identificação de conceitos abordados (0 a 1); b)
coerência entre as ideias apresentadas (0 a 1); c) escrita clara e objetiva (0 a 0,5).
Nota de 0 a 10. Peso 45%
Avaliação 2: Equipe
Seminário de Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Esta avaliação abrange:
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV = 2 equipes = masculino e
infantil; feminino e acessórios;
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - Renascimento = 2 equipes =
masculino e infantil; feminino e acessórios;
III Unidade: A consolidação da realeza - o Absolutismo do século XVII = 2 equipes =
masculino e infantil; feminino e acessórios;
IV Unidade: Antigo Regime no século XVIII = 2 equipes = masculino e infantil; feminino e
acessórios;
Seminário online e entrega de PPT de pesquisa histórica do século XIII até o XVIII sobre
contexto, vestuário e moda, masculino, feminino, infantil e acessórios. Apresentar arte e
filmografia que tornem visíveis os padrões estéticos abordados.
Mínimo de 15 obras de arte e recorte de 2 filmes (sobre o contexto) = estilo e figurino
histórico.
Critérios de avaliação:
a) Seleção e abordagem de obras de Arte e filmes (0 a 2)
b) Qualidade histórica da pesquisa (0 a 2)
c) Apresentação oral: pontualidade, clareza, motivação (0 a 2)
d) Apresentação powerpoint: qualidade visual, histórica, técnica (0 a 2)
e) Formatação conforme as regras da ABNT (0 a 1)
f) Fontes bibliográficas – (0 a 1)
ENVIO DOS TRABALHOS EM PPT POR EMAIL
Equipes conforme estabelecido em aula.
Nota de 0 a 10. Peso: 55%
Bibliografia virtual
DUBY, Georges & AIRES, Philippe (orgs). História da Vida Privada. São Paulo: Cia das
Letras, 1996. vols. 2, 3 e 4.
ELIAS, Nobert. A sociedade de Corte. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2001.
LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
DORFLES, Gillo. A moda da moda. Lisboa: Edições 70, 1995.
KÖHLER, Carl. História do vestuário. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
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RAMOS, Arthur. As culturas européias e europeizadas: introdução à antropologia
brasileira. Rio de Janeiro: Mec/Dac, 1975.
SANT’ANNA, M. R. Aparência e poder: novas sociabilidades urbanas em Florianópolis de
1950 a 1970. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
SCHWARCZ. Lilia Moritz. As Barbas do Imperador. São Paulo: Cia das Letras, 1999.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

01

DATA
17/05

02

24/05

03
04

31/05
07/06

05

14/06

06

21/06

07

28/06

08

05/07

Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e
Trajes: Séculos XIII, XIV e XV (feminino, infantil)
acessórios
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e
Trajes: Séculos XIII, XIV e XV (masculino, acessórios)
acessórios
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na
Renascimento
Itália. Brasília: UNB, 1991. p. 81 a 104.
2.1 - O Renascimento e o valor do indivíduo;
II Unidade: A sociedade moderna no século XVI - Renascimento
2.2 - O corpo e a aparência na Idade Moderna.
Avaliação 1: Prova escrita - Unidades I e II

09
10

12/07
19/07

Filme
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios

11

26/07

12

02/08

13

09/08

14

16/08

15

23/08

16

ATIVIDADE
-Apresentação do Plano de Ensino.
-Introdução à disciplina.
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV
1.1 - A cultura medieval da Baixa Idade Média - o imaginário feminino;
I Unidade: O surgimento da Moda nos séculos XIII, XIV e XV
1.2 - O mercantilismo, o sistema colonial e o trabalho feminino.

Trajes: Século XVI: moda e trajes (feminino,
infantil)
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVI: moda e trajes (masculino,
acessórios)
III Unidade: A consolidação da realeza - o Absolutismo do século XVII
3.1 - As relações sociais no mundo da corte;
3.2 - A Reforma protestante e suas influências na Moda;
3.3 - O Estado Absolutista: formação e transformação da sociedade de corte.
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVII: moda e trajes (feminino,
infantil)
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVII: moda e trajes (masculino,
acessórios)
Avaliação 2 - Pesquisa Histórica de vestuário e acessórios
Trajes: Século XVIII: moda e trajes (feminino,
infantil)
Trajes: Século XVIII: moda e trajes (masculino,
acessórios)
IV Unidade: A crise do Antigo Regime no século XVIII
4.1 - A crise do Antigo Regime;

SÍNCRONO
SÍNCRONO

SÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO
ASSÍNCRONO
ASSÍNCRONO
ASSÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO
ASSÍNCRONO

SÍNCRONO
SÍNCRONO
SÍNCRONO

ASSÍNCRONO

17

4.2 - A reformulação do mundo burguês com a queda do Absolutismo.

ASSÍNCRONO

18

IV Unidade: A crise do Antigo Regime no século XVIII
4.3 - A construção do Estado nacional na Europa.
AVALIAÇÃO FINAL

ASSÍNCRONO

19
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
LABORATÓRIO DE PESQUISA DE MODA

Curso

BACHARELADO EM MODA

Professor (a)

SANDRA REGINA RECH

048
99616.2344

Monitor (a)

-

Contato

Tipo

Fase 3a.

Turma

Obrigatória/Eletiva

OBRIGATÓRIA

A, X, Y

Plataforma (s) que utiliza

TEAMS E MOODLE

Carga horaria total (h/a)

Atividades Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

36 h/a

18 h/a

54 h/a

N. Vagas

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

Horários
(Atividades Síncronas)

15 h/a serão ministradas no horário noturno
(todas as turmas no horário da turma A)
As demais horas/aula acontecerão no período
de cada turma (A,X,Y).

Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/softwares necessários

Internet, celular ou tablet ou PC com câmera /
microfone + editor de texto e/ou softwares de
edição de imagens.

(Ementa/obje vos/conteúdo programá co: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

ti

ti

51

Ementa:
A pesquisa de comportamento do consumidor, métodos e ferramentas. Características multifacetadas das tendências de mentalidades. Competências para análise da moda na atualidade.
OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
• Propiciar um espaço de estudo dos métodos de prospecção, análise e interpretação dos diversos tipos de tendências.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desenvolver a percepção visual e a capacidade de análise das tendências;
• Empregar a capacidade de percepção e de aplicação do conteúdo metodológico por meio de exercícios práticos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• UNIDADE 1 – ANATOMIA DAS TENDÊNCIAS:
• Estudos de tendências;
• Abordagem terminológica das tendências;
• Tendências e Inovação.
• UNIDADE 2 – FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DO ANALISTA DE TENDÊNCIAS:
• Fontes de pesquisa na contemporaneidade;
• Mapas mentais;
• Desk research;
• Triangulação Cultural;
• Coolhunting digital;
• Trendspotting.
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AV 1 - Atividades assíncronas postadas (nota individual ou em grupo,
dependendo da atividade)
• Consiste em atividades assíncronas, que serão propostas na plataforma
MOODLE;
• Prazo para entrega de cada atividade: próxima aula a partir da proposição da
atividade.
AV 2 - Pesquisa de campo e de tendências
Consiste em um exercício de campo digital.
Cada integrante da equipe deverá apresentar 10 fotos resultantes do coolhunting
digital com foco na macrotendência sorteada em aula.
A seguir, cada equipe agrupará em 3 focos as imagens de cada integrante da
equipe.
A partir desta etapa, cada equipe deverá escolher 3 palavras-chave para nortear
a pesquisa desk research (pesquisa digital para confirmar/substituir ou adicionar
tendências observadas).
AV 3 – Trendbook
• Consiste na elaboração e apresentação do Trendbook, a partir da exploração
das macrotendências indicadas pela professora, com vistas ao seu estudo e
atualização, contemplando as seguintes etapas:
(a) imersão e observação do tema (digital coolhunting);
(b) desk research e pesquisas quanti-qualitativas (dados de mercado, visões de
especialistas, artigos e notícias, leitura de artigos e matérias com relevância ao
tema).
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BÁSICA
CALDAS, D. Vestígios do Futuro: estilos de vida, consumo e tendências. São
Paulo: Observatório de Sinais, 2017.
ERNER, G. Sociologia das Tendências. São Paulo: Gustavo Gili, 2015. MORACE, F. O Que é o Futuro? São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2013. MORIN,
E. O Espírito do Tempo. Lisboa: Edições Piaget, 2015.
SANTOS, J. Sobre Tendências e o Espírito do Tempo. São Paulo: Estação das
Letras e Cores, 2013.
COMPLEMENTAR
DE MASI, D. O Futuro Chegou – modelos de vida para uma sociedade
desorientada. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2014.
DOMÍNGUES, M. Coolhunters: caçadores de tendência na moda. São Paulo:
Editora SENAC, São Paulo, 2011.
DRAGT, E. How to Research Trends: move beyond TrendWatching to kickstart
Innovation. Amsterdan: BIS Publishers, 2017.
GUIMARÃES, M.E.A. A Moda do Futuro ou o Futuro da Moda? dObra[s]. São
Paulo, v. 10, n. 21, Mai 2017, pp. 6-20.
LINDSTROM, M. Small Data: como poucas pistas indicam grandes tendências.
Rio de Janeiro: Harper Collins, 2016.
SEIVEWRIGHT, S. Pesquisa e Design. Porto Alegre: Bookman, 2009.

DATA
1

2

3

19/mai
aula
síncrona
TEAMS
25,26,
27,28/
mai

02/jun
aula
síncrona
TEAMS

4

09/jun
aula
síncrona
TEAMS

5

16/jun
aula
síncrona
TEAMS

6

23/jun
aula
síncrona
TEAMS

ATIVIDADE
• Apresentação pessoal
• Apresentação e discussão do plano de ensino da disciplina
• Definição das equipes (trendbook)
● Participação no Colóquio “Trends and Culture Management: New Beginnings”, promovido pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a
decorrer online entre os dias 25 e 28 de Maio de 2020 - Zoom/Google
Meet (comunicações científicas, mesas redonda, masterclass)
http://creativecultures.letras.ulisboa.pt/index.php/trends-and-culture-management-newbeginnings/
• Aula teórica – Unidade 1: Anatomia das Tendências
• Exercícios

• Aula teórica – Unidade 1: Anatomia das Tendências
• Exercícios

• Aula teórica – Unidade 2: Ferramentas e Metodologias do Analista de
Tendências
• Exercícios
• Aula teórica – Unidade 2: Ferramentas e Metodologias do Analista de
Tendências
• Exercícios
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7

30/jun

• Orientações online às equipe com agendamento de horários

aula
síncrona
TEAMS
8
9

07/jul
14/jul

• Trabalho em equipe
•AV 2 - Apresentação

aula
síncrona
TEAMS
10

21/jul

• Orientações online às equipe com agendamento de horários (trendbook)

aula
síncrona
TEAMS
11
12

28/jul
04/ago

• Orientações online às equipe com agendamento de horários (trendbook)
• Trabalho em equipe

aula
síncrona
TEAMS
13

11/ago

• Orientações online às equipe com agendamento de horários (trendbook)

aula
síncrona
TEAMS
14

18/ago

•AV 3 -Apresentações

aula
síncrona
TEAMS
15

25/ago

•AV 3 - Apresentações

•Encerramento da disciplina - comentários gerais
aula
síncrona
TEAMS
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS 21.1
(24MODBA)
Código disciplina

(24MODBA)

Curso

Bacharelado em Moda

Professor(as)

Icléia Silveira
Luciana Dornbusch Lopes

Monitor(a)
Tipo
Obrigatória

A ser selecionado(a)
Fase
Turmas
3a
X e Y - Icléia

Plataforma(s) que utiliza

Modelagem de Vestuário Infantil e Masculino

Contatos
icleiasilveira@gmail.com
d.lulopeslu@gmail.com

Contato
Nº Vagas
Mínimo de 10 e
máximo de 20 p/cada
A - Luciana
turma.
MOODLE UDESC como Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem – Disciplina, para as três turmas: X, Y e A.
Turmas X e Y (Icléia) – Teams via Office 326 Udesc.

Carga horaria total (h/a)
72
Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma A (Luciana) - BBB via MOODLE, acesso por ID
UDESC para encontros Síncronos (ao vivo).
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
16
14
42
Turmas X (Icléia)
- Segundas-feiras/18h10min às
21h40min
Turmas Y (Icléia)
- Quartas-feiras/13h30min às
17h00min
Turma A (Luciana) - Quintas-feiras/18h10min às
21h40min
Não há
Livre
Para a carga horária inicial em modo remoto serão
ministrados os conteúdos teóricos e introdutórios em
encontros online síncronos de 20% da carga horária total
da disciplina, sendo necessário conexão com internet.
Os conteúdos teórico-práticos serão ministrados
posteriormente em modo presencial de 42% da carga
horária total da disciplina, sendo necessárias as réguas
próprias para modelagem e escalímetro que serão
apresentados no 1º encontro presencial, folhas A4,
lapiseira 0.5 ou 0.7 e borracha ou lápis para desenho,
tesoura para papel, carretilha, papel kraft.
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(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Conceitos Básicos da Modelagem do Vestuário Infantil e Masculino Adulto.

Estudo da Antropometria. Medidas Referenciais do Corpo Humano. Estudo
Anatômico do Corpo Humano Planificado. Tabela de Medidas do Corpo Humano.
Estudo de Bases Industriais do Vestuário Infantil e Masculino. Identificação dos
Moldes. Ficha Técnica da Modelagem do Vestuário. Interpretação de Modelos do
Vestuário Infantil e Masculino.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Desenvolvimento de modelagem
básica do vestuário infantil e masculino. Conteúdos teóricos fundamentais e introdutórios,
delineamento de bases anatômicas, interpretação de modelos do vestuário infantil e masculino.
Procedimentos e critérios de Avaliação

Avaliação 1 - Atividades de interpretação de textos e questões teóricas (3 atividades
- 15%);
Avaliação 2 - Interpretação de Modelos do Vestuário Infantil - Modelagem (4
atividades – 55%);
Avaliação 3 - Interpretação de Modelos do Vestuário Masculino – Modelagem (2
atividades – 30%);
Avaliação dos Moldes e Ficha Técnica da Modelagem:
• Precisão/Organização/Limpeza - 0 a 3 pontos
• Identificação dos Moldes – 0 a 2 pontos
• Desenho Técnico – 0 a 2 pontos
• Ficha Técnica da Modelagem – 0 a 3 pontos
Bibliografia virtual

SILVEIRA, Icléia, ROSA, Lucas; LOPES, D. E-BOOK DE MODELAGEM DE
VESTUÁRIO INFANTIL E MASCULINO. UDESC/CEART, 2017.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1

17/05/21

2

24/05/21

3

18/06/21

4

125/06/21

5
6
7
8
9
10
11

ATIVIDADES
Aula Síncrona (horário) hora/aula
Turmas X (Icléia) - Segundas-feiras/18h10min às 21h40min - Conteúdo
Teórico
Turmas Y (Icléia) - Quartas-feiras/13h30min às 17h00min - Conteúdo
Teórico
Turma A (Luciana) - Quintas-feiras/18h10min às 21h40min - Conteúdo
Teórico
Turmas X, Y (Icléia) + Turma A (Luciana):
Quinta-feira - 18h10min às 21h40min - Conteúdo Teórico
Turmas X, Y (Icléia) + Turma A (Luciana):
Quinta-feira - 18h10min às 21h40min - Conteúdo Teórico
Turmas X, Y (Icléia) + Turma A (Luciana):
Quinta-feira - 18h10min às 21h40min - Conteúdo Teórico

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
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12
13
14
15
16
17
18
EXAME

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
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D
PLANO
DEPARTAMENTO:
CURSO:
DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA:
PROFESSOR(A):
DATA DA APROVAÇÃO
DEPARTAMENTO:

DE

ENSINO

MODA
BACHARELADO EM MODA
PADRONAGENS TÊXTEIS
36 HORAS

ANO/SEMESTRE:
FASE:
TURNO:
CRÉDITOS:

2021.01
3ª.
VESP/NOTUR
02

Dulce Holanda, Dra.
NO

1 EMENTA
Representação técnica do desenho de padronagem. Armações fundamentais – tela, sarja, cetim - e seus derivados. Armações
especiais. Práticas de descampionamento. Identificação direito/avesso e fio urdume e trama.
HORÁRIO DAS AULAS
DIA DA SEMANA

HORÁRIO

CRÉDITOS

Terça-feira 16:10-17:50
Terça-feira 18:10 -19:50
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Ampliar o conhecimento na área da tecnologia têxtil enfatizando a estrutura dos tecidos e a criatividade no uso
dos diversos materiais têxteis na indústria.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Identificar as armações têxteis fundamentais e derivadas;
Reconhecer as estruturas detalhadas dos tecidos comerciais;
Relacionar a teoria e prática de projetos de moda com ênfase em padronagens têxteis coordenando
soluções diferenciadas de vestuário apropriados para indústria.

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade 1 – Apresentação da disciplina – plano de ensino.
Unidade 2 - Identificação direito/avesso e fio de urdume e trama. Representação técnica do desenho de
padronagem. Descampionamento.
Unidade 4 - Armações fundamentais – Tela,Sarja e Cetim
Unidade 5 – Armações derivadas – Tela, Sarja e Cetim
Unidade 6 – Armações especiais;
Unidade 7- Projeto Fashion Guide – Estudo de materiais têxteis e fornecedores aplicados ao vestuário
5 METODOLOGIA
A disciplina contará com aulas de ensino remoto e orientação online (aulas síncronas), aulas assíncronas exercícios propostos e aulas com interatividade assíncronas (atividades com auxílio de vídeos de aula gravados
e slides de aula).
6 CRONOGRAMA DAS AULAS (preliminar em anexo 2)
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O cronograma pode sofrer alterações durante o semestre.

7 AVALIAÇÃO
▪ É o conjunto de trabalhos, produzidos pelo aluno, que evidenciará o seu desempenho e desenvolvimento na
aprendizagem da prática de projeto de produto.
▪ A avaliação da professora, nesta disciplina, é objetiva e subjetiva. Desta forma, além da nota objetivas, o
aluno terá que aprender a sustentar e discutir seus argumentos, aprendendo a organizar suas ideias, gráfica e
textualmente.
ATIVIDADE
Avaliação 1 – Amostras têxteis físicas
confeccionadas.
Tela,
sarja
e
cetim
fundamentais, derivadas e especiais fotografadas
e disponibilizadas no Moodle nas datas
requeridas. Devem ser materializadas em uma
amostra 10x10cm considerando como ponto
de partida cores e materiais do vestuário
hipotético do personagem apresentado na
disciplina tema e conceito de coleção(2ª fase).
Avaliação 2 – Projeto Fashion Guide
Esta avaliação consiste em realizar uma pesquisa
em grupo sobre materiais, estampas e detalhes de
cada peça de vestuário proposta. A seguir
preencher uma tabela com os principais
fornecedores e suas características. Esta tabela –
ou Guia – deverá ser disponibilizada para toda a
turma e será o produto final da disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PE
SO
Esta avaliação consiste em apresentar um exemplo do ligamento proposto - exemplo 50%
físico e fotografado disponibilizado no MOOdle. Serão considerados os seguintes itens:
1. Exercícios de tela com cores 0 - 2
2. Exercícios de sarja 0 - 2
3. Exercícios de cetim 0 - 2
4. Exercícios de armações derivadas 0– 2
5. Exercícios de armações especiais 0 – 2
E os seguintes critérios: Apresentação – capricho, acabamentos, estética - serão
descontados 0 a 2 pontos para este item no total da nota.
Pontualidade – serão descontados 2 pontos para cada semana de atraso no total da
nota.
Esta avaliação consiste em uma pesquisa envolvendo uma peça de vestuário proposta, 50%
a escolha do material mais adequado, a escolha de uma estampa/processo mais
adequado, alguns detalhes diferenciados da peça, fornecedores – com detalhes de
pontos de venda, preços, etc.
O resultado desta pesquisa será um Guia para futuros empreendedores em termos de
materiais diversos, detalhes de fornecedores e diferenciais das peças sugeridas.
Critérios de avaliação:
1. Pesquisa atual com fornecedores reais e suas referências 0-3
2. Indicação de inovação e detalhamentos em produtos/processos 0-4
3. Preenchimento e disponibilização da tabela para confecção do guia na data
requerida 0-3

OBS: a confecção das amostras pode ser realizada usando qualquer material disponível (papeis coloridos,
folhas de revista, fitas, pedaços de tecido, lãs ...).
As atividades 1 e 2 serão realizadas em grupo – pode ser a mesma equipe de tema e conceito.
8 BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica:
PEZZOLO, Dinah Bueno. TECIDOS: HISTÓRIA, TRAMAS, TIPOS E USOS. São Paulo:
Senac, 2007.
JUNKER, Paul. Manual para padronagem de tecidos planos. São Paulo: Brasiliense, 1987.
RIBEIRO, Luiz Gonzaga. Introdução À Tecnologia Têxtil. Rio de Janeiro: SENAI/CETIQT,
1986, v.II
Bibliografia Complementar:
BROSSARD, I. Technologie des Textiles. Paris: Dunod, 1997.
ARAÚJO, Mário de; MELO E CASTRO, E.M. de. Manual de Engenharia Têxtil. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.
CHANTAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação das Letras
Editora, 2006.
GOODE, Amanda Briggs – Design de estamparia têxtil – Editora Bookman, 2014.
SENAI. Planejamento dos processos produtivos têxteis. Senai SP, 2015
Bibliografia do modo remoto proposta:
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1. Tecidos e fibras – Apostila da Escola Estadual de Educação Profissional – EEEP – Ceará.
Disponível Moodle da disciplina.
2.Apostila de padronagens –TextileIndustry Disponível Moodle da disciplina.
3.Materiais e processos têxteis -IFSC. Disponível Moodle da disciplina
4. Aulas síncronas disponibilizadas em pdf no Moodle. Aulas gravadas e material
disponibilizado no Moodle.
Anexo 2 – esta disciplina será oferecida em caráter emergencial remota de forma
concentrada. Assim, todas as semanas vamos ter 2 encontros: 1 de forma síncrona e outro
de forma assíncrona ou mista, conforme a complexidade do exercício proposto.
As presenças serão contabilizadas a partir das entregas semanais na plataforma moodle.

Cronograma

SEMAN
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DATA

ATIVIDADES
Aula síncrona apresentação disciplina/plano de ensino
Aula síncrona - identificação direito/avesso e fio de urdume e
trama descampionamento
Aula síncrona - Representação técnica do desenho de
padronagens
Aula síncrona - Armações fundamentais - tela
Aula assíncrona – tela - desenvolvimento
Aula síncrona - Armações fundamentais - sarja
Aula assíncrona – sarja - desenvolvimento
Aula síncrona - Armações fundamentais e derivadas – cetim e
derivadas
Aula assíncrona – cetim e derivadas - desenvolvimento
Aula síncrona - Projeto Fashion guide
Aula assíncrona – Projeto fashion guide - pesquisa
Aula síncrona – projeto fashion guide - palestra
Aula assíncrona – projeto fashion guide – pesquisa
Aula síncrona – apresentação projeto final
Aula síncrona – apresentação projeto final

EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(DEST)
Código disciplina

Design de Estrutura e Superfície Têxtil
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda.Habilit. Design de Moda

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

Neide Köhler Schulte

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

Contato 999413969
Contato
Nº Vagas 45

Fase 5ª
Turma A, X E Y
Obrigatória
TEAMS
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
27
27
2a FEIRA – turma Y 13:30 h – 16:00 h
3a FEIRA – turma A 20:00 h – 22:30 h
3a FEIRA – turma X 13:30 h – 16:00 h
Não há
Livre
Material para desenho, pintura e colagem (manual)
Photoshop e Illustrator (digital)
O aluno/a que não tiver computador e os programas
poderá desenvolver o conteúdo de modo manual.

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

Ementa:

Fundamentos do design de superfície, conceito e campo de ação do design têxtil. Fontes de
criatividade para criação têxtil. Métodos de criação de padrões e construção de padronagens têxteis.
Leis distributivas e de repetição, padrões para estamparia corrida. Estampa localizada. Composição
e harmonia de cores. Sistemas computadorizados: vetorial e bitmap.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVOS
1 OBJETIVO GERAL
Possibilitar o desenvolvimento das habilidades criativas e de pesquisa na área do Design de
superfície Têxtil.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.2.1 Conhecer os fundamentos do design de superfície para criação e execução de projetos para
produtos e serviços inovadores e mais sustentáveis;
1.2.2 Identificar o campo de atuação e aplicação do design de superfície;
1.2.3 Verificar as possibilidades e limites do design no desenho têxtil enquanto “recurso que agrega
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valor” ao produto de moda;
1.2.4 Executar exercícios de criação de desenhos para padrões e construção de padronagens
têxteis.
1.2.5 Aplicar processos manuais para uso em processos industriais para o desenvolvimento de
estampas corridas e localizadas, bordados e aplicações;
1.2.6 Conhecer as leis distributivas e de repetição, a composição e as harmonias de cores para
criação de padrões para estamparia corrida.
1.2.7 Desenvolver composições para estampas localizadas;
1.2.8 Conhecer as ferramentas tecnológicas: sistemas computadorizados de apoio ao design
têxtil;
1.2.9 Identificar os aspectos constituintes da metodologia projetual do Design de Superfície Têxtil
para desenvolvimento de minicoleção de estampas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1ª UNIDADE:
1.1 Fundamentos do design de superfície, conceito e campo de ação do design têxtil.
1.2 Fontes de criatividade para criação têxtil: natural, geométrico, cultural e individual.
1.3 Técnicas manuais (histórico, técnica e aplicação na moda): tear manual, crochê, tricô, renda,
bordado;
1.4 Criação de motivos, rapports e padronagens manuais;
1.5 Técnicas artesanais de estamparia e tingimento para criação têxtil;
1.6 Processos e materiais para tingimentos naturais;
2ª UNIDADE:
2.1 Sistemas computadorizados: vetorial e bitmap.
2.2 Métodos de criação de motivos, padrões e construção de rapports e padronagens têxteis.
2.4 Composição e harmonia de cores;
2.5 Criação de uma minicoleção de estampas (trabalho individual) portfólio manual ou digital.
Procedimentos e critérios de Avaliação

- O conteúdo da disciplina será ministrado de modo remoto: 50% sincrônico e 50%
assincrônico.
- O aluno desenvolverá estudos teóricos sobre os fundamentos do design de superfície,
conceito e campo de ação do design têxtil, sobre métodos de criação de desenhos para
estamparia e de técnicas de estamparia e tingimento manual, visando a criação de novos
processos e efeitos de superfícies no tecido, bem como os recursos para estampas digitais.
- Os alunos desenvolverão uma projeto de design têxtil individual, a partir de um tema definido,
para uma mini-coleção de estampas manuais ou digitais.
- Todas as atividades realizadas serão apresentadas em formato de portfólio manual ou digital.

AVALIAÇÃO AVALIAÇÃO
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO
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Avaliação 1 – Trabalho em equipes e
individual:
- Apresentação: seminário Design de
Superfície - 20%
artesanais de tecelagem, crochê, tricô,
renda e bordado (equipe) 20%

● Aprofundamento do conteúdo no estudo do
50%
livro e nas pesquisas sobre as técnicas de
estruturas e superfícies têxteis e as técnicas de
estamparia e tingimento manual. 0-3
● Clareza e objetividade nas apresentações. 02

●Qualidade e criatividade nos desenhos de
- Apresentação oral da pesquisa sobre a(s)
criação de motivos e rapport manual 0-5
técnica(s) de estamparia e/ou tingimento e
desenvolvimento de (5) amostras têxteis a
partir das técnicas. 20%
- Exercícios de criação de motivos e rapport
manual a partir de fontes de criatividade:
natural, geométrico, cultural e individual
(individual) 40%
- Apresentação: pesquisa sobre as técnicas
Avaliação 2 –Trabalho individual

● Domínio no uso das técnicas nos exercícios e 50%
nos processos de criação de estampas. 0-3

- Exercícios de leis distributivas e de
repetição, de composição e as harmonias de ● Capacidade de seleção, organização e
cores para criação de padrões para
sistematização de informações. 0-3
estamparia corrida. Exercícios de
composições para estampas corridas e
● Capacidade de articulação metodológica na
localizadas;
busca de soluções criativas no
- Minicoleção com cinco (05) estampas
desenvolvimento de estampas. 0-4

Bibliografia virtual
EDWARDS, Clive. Como compreender design têxtil: guia para compreender estampas e
padronagens. Tradução Luciana Guimarães. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012
FREITAS, Renata Teixeira Oliveira de. Design de superfície: ações comunicacionais táteis nos
processos de criação. São Paulo: Edgar Blucher, 2012.
RÜTHSCHILLING, Evelise Anicet. Design de superfície. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2008.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
Datas

ATIVIDADES

17/05

- Apresentação do plano de ensino, da professora e dos alunos;

18/05

- Esclarecimentos gerais sobre a ementa e as atividades da disciplina;
- Organização dos alunos (5 equipes de 3 ou 2 alunos) para
(1) o estudo do livro Design Têxtil e,

1

(2) pesquisa das técnicas artesanais: tecelagem, tricô, crochê, renda e bordado;
(3) técnicas de manuais: batik, tie-dye, carimbo, estêncil e impressão botânica.
Aula SINCRÔNICA.
19/05
2

20/05

Leitura e organização (em equipes) da apresentação: livro o estudo do livro Design
Têxtil. RÜTHSCHILLING, Evelise Anicet. Design de superfície. Porto Alegre: Ed. da
UFRGS, 2008. O livro será disponibilizado em PDF para os alunos.
Aula ASSINCRÔNICA.

3

24/05

- Seminário livro Design de superfície

25/05

. Conceito de Design de Superfície e Design Têxtil:
. Campo de ação do Design Têxtil,
. O Design Têxtil na Cadeia Produtiva da Moda.

4

26/05
27/05

Pesquisa e preparação (em equipes) das técnicas artesanais: tecelagem, tricô,
crochê, renda e bordado.
Aula ASSINCRÔNICA.

31/05

- Tipos de estampas e jacquard: floral, animal, geométrico, xadrez, listras,

01/05

figurativo, abstrato, poás, cashmere, príncipe de gales, risca de giz, pied-depoule, vichy, tartan, olho de perdiz, tweed;

5

- Fontes de Criatividade Têxtil: natural, cultural, geométrico e individual
- Exercício para criação de motivos: desenho de observação, estilização, abstração e
colagem a partir de imagens de fonte natural (individual).
Aula SINCRÔNICA.
02/06

6

04/06

- Exercício para criação de motivos: desenho de observação, estilização, abstração e
colagem a partir de imagens de fonte natural (individual).
Aula ASSINCRÔNICA.

07/06
7

08/06

- Apresentação da pesquisa das técnicas artesanais: tecelagem manual, tricô, crochê,
renda e bordado.
- Rapport manual.
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Aula SINCRÔNICA.
09/06
8

10 /06

- Pesquisa e elaboração (em equipe) da apresentação da pesquisa sobre as técnicas
batik, tie-dye, carimbos, estêncil e impressão botânica (ecoprint).
Aula ASSINCRÔNICA.

14/06
9

15/06

- Apresentação da pesquisa sobre as técnicas batik, tie-dye, carimbos, estêncil e
impressão botânica.
Aula SINCRÔNICA.

10

16/07

- Desenvolvimento de rapport manual.

17/07

Aula ASSINCRÔNICA.

21/07

1ª Avaliação, apresentação individual do portfólio digital dos trabalhos práticos
(Desenhos de observação, estilização, abstração, colagem, rapport manual e
arquivos das três apresentações);

22/07
11

- Sistemas computadorizados: vetorial e bitmap;
- Estampa localizada e corrida. Sistema de repetição de motivos, rapport, padronagem.
Aula SINCRÔNICA.
23/07

12

24/07

Exercícios de estampa localizada e corrida, leis distributivas e de repetição de motivos
e padrões (10 exercícios: 02 alinhados, 02 não alinhados, 02 espelhados e 02 livres)
Aula ASSINCRÔNICA.

13

02/08

- Composição de elementos para criação de estampas;

03/08

- Harmonia de cores para bandeiras de cores.
Aula SINCRÔNICA.

14

15
16

17

18

04/08
05/08

- Exercícios de composição e harmonia de cores (02 exercícios: 01
composição, 01 harmonia de cores)

09/08

- Projeto de mini-coleção de estampas

10/08

- Criação de 05 estampas (digitais ou manuais)

16/08

- Projeto de mini-coleção de estampas

10/08

- Criação de 05 estampas (digitais ou manuais)

23/08

- Projeto de mini-coleção de estampas

24/08

- Criação de 05 estampas (digitais ou manuais)

30/08

AVALIAÇÃO FINAL

31/08
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
BMO5A_21EST
Código disciplina

Comunicação do Produto de Moda
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz
Campos

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

não há
Fase
Turma
Nº Vagas
5
XeA
20-25
Moodle (sala de aula virtual, repositório de material
didático, organização da disciplina, envio de
atividades e avaliações)
Teams (encontros síncronos)
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
15
21
n/a
quartas-feiras, das 13:30 às 15:10
quintas-feiras, das 20:50 às 22:30
não há
livre
computador/tablet com saída de som e tela de vídeo e
acesso á internet;
acesso ao Moodle e ao Microsft Teams (aulas síncronas e
acesso ao material didático);
softwares abertos livres de escolha do aluno para: formatar
um brandbook (caso o aluno em específico não tenha
acesso domine a ferramenta, deverá unir-se em equipe
com algum colega apto a tal e propor-se executar outra
tarefa dentro das definidas para entrega (aplicação das
ferramentas de branding/marketing, definição dos
elementos de design, etc.)

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

Contato
amandaqc88@gmail.
com

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

Ementa:
Princípios fundamentais da comunicação visual do produto. Vitrinismo: objetivos, funções,
conceitos, elementos complementares, iluminação. Desenvolvimento da Percepção visual
através de exercícios de reconhecimento e análise (leitura) de obras de arte e imagens de
moda. Elementos da composição plástica e sua influência na criação da moda.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Estudaremos três grandes campos da comunicação na moda:
1. A comunicação nos diversos estágios do sistema de moda, os profissionais e rotinas no
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campo da comunicação de moda (jornalista, assessor de imprensa, relações públicas,
publicitário, diretor de arte, diretor criativo, etc.)
2. A comunicação no ponto de venda, por meio de estudos de cenário e exposição de
produtos de moda. Com a adaptação para o modo remoto, inovaremos ao estudar
vitrinismo e visual merchandising não somente no varejo físico, mas também - e
principalmente - no e-commerce.
3. Projetos de comunicação institucional de marcas de moda por meio de branding de
moda.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Atividade 1: textos jornalísticos (estudo supervisionado)
30%
Atividade 1: textos jornalísticos
[1] release jornalístico segundo modelo;
[2] reportagem de duas laudas de texto segundo modelo;
[3] roteiro de entrevista com ao menos seis questões colocadas ao entrevistado.
Critérios de avaliação:
de 0 a 4: adequação da linguagem ao público e ao produto: as redações devem ser
redigidas levando em consideração o público-alvo da notícia, o objetivo de sua
comunicação e a mídia em que será veiculada a informação textual;
de 0 a 3: autoria: o aluno deverá apresentar suas ideias de maneira que reflita um
pensamento singular, reelaborado, evitando o uso de clichês e de conceitos de senso
comum;
de 0 a 3:correção da linguagem: o aluno deverá expressar-se de acordo com a norma
padrão da língua portuguesa.
2. Atividade 2: análise do VM em meio online
30%
Apresentação e entrega:
[1] Leitura do artigo e sistematização dos elementos para análise;
[2] Participação no debate para criação da ferramenta;
[3] Relatório com análise ilustrada segundo modelo a ser desenvolvido durante a disciplina.
Critérios de avaliação:
de 0 a 1: participação no debate;
de 0 a 1: citar artigos consultados;
de 0 a 3: detalhamento dos elementos de VM do website;
de 0 a 3: perspicácia e originalidade ao identificar prática relevantes de merchandising
para e-commerce;
de 0 a 2: justificativa plausível/ capacidade analítica de conectar conteúdo teórico com
pesquisa aplicada (observação do site)
3. Atividade 3: pacote de material gráfico para branding
40%
Estudo geral sobre marca de moda existente ou fictícia e que necessite de projeto gráfico
institucional de comunicação da marca. Deve ser escolhido um cliente (que pode ser o
próprio aluno) para desenvolver. O brandbook deve conter, no mínimo:
a. Capa;
b. Apresentação/contextualização da marca (dois a três parágrafos e imagens, se
existentes);
c. DNA da marca: cinco (5) adjetivos/atributos;
d. Um benchmarking para cada atributo do DNA da marca (apresentando a qual
atributo corresponde, o nome da marca, o logo da marca e um parágrafo de
apresentação/justificativa de porque a marca atende plenamente ao atributo) serão cinco no total;
e. Indicação da expressão gráfico visual do DNA da marca com (no mínimo) os

68

seguintes itens, com um parágrafo de justificativa pela escolha de cada um ou dois
a três parágrafos com uma justificativa geral de todos os seguintes: a) cores; b)
tipografia (fonte principal e de apoio) c) formas, traços e ilustrações
f. Aplicação em duas peças gráficas no mínimo (convite, tag, post de Instagram para
feed ou story, sacola, brinde, etc.) - podem usar mockups, desde que citem o site
fonte.
Critérios de avaliação:
de 0 a 1,5: DNA (até 0,3 para cada atributo, dependendo da adequação)
de 0 a 5: benchmark (até 1 para cada atributo, dependendo da adequação e justificativa)
de 0 a 0,5: escolha e justificativa de cores;
de 0 a 0,5: escolha e justificativa de fontes;
de 0 a 0,5: escolha e justificativa de formas e traços;
de 0 a 1: peça gráfica 01
de 0 a 1: peça gráfica 02
Bibliografia virtual
textos e livros físicos foram escaneados e serão dispnibilizados no Moodle pela professora
far-se-á o uso substancial de vídeos online (para suprir aspecto prático da disciplina)
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA

2

19 e
20.05
2h/a*
assíncr.

3

assíncr.

4

09 e
10.06
2h/a*
16 e
17.06
2h/a*
assíncr.

5

6

7

8

9

30.06 e
01.07
2h/a*
assíncr.

10

14 e
15.07
2h/a*
assíncr.

11

assíncr.

ATIVIDADES
Apresentação do plano de ensino.
Comunicação de moda: conteúdos e funções
Comunicação de moda:
A cadeia de comunicação no sistema de moda
Conteúdo assíncrono: aula narrada em PPT
Comunicação de moda:
Redação e Moda: técnicas de entrevista
Atividade 1: textos jornalísticos [entrega parcial: roteiro de entrevista]
Comunicação de moda:
Redação e Moda: jornalismo de moda
Atividade 1: textos jornalísticos
Comunicação de moda:
Atendimento com orientação para finalização da
Atividade 1
Entrega da atividade 1
Cenário e exposição de produtos de moda: Visual merchandising
slides para referência + audioaula em podcast
Cenário e exposição de produtos de moda:
introdução a vitrinismo e visual merchandising. Apresentação do estudo
dirigido para análise de visual merchadising pra e-commerce
Cenário e exposição de produtos de moda: Atividade 2: Estudo
dirigido sobre visual merchandising online (para e-commerce)
- cada aluno deverá sintetizar um artigo científico e listar 5 a 7 tópicos a
serem utilizados para análise (definir parâmetros e criar a ferramenta)
Cenário e exposição de produtos de moda: Atividade 2: Discussão
sobre parâmetros e definição da ferramenta de análise
Cenário e exposição de produtos de moda: Atividade 2: Escolher
e-commerce para análise e proceder à análise com ferramenta
desenvolvida
Entrega da Atividade 2
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12
13

04 e
05.08
2h/a*
assíncr.

14

18 e
19.08
2h/a*
/assíncr.

15
16
17

opcional
opcional
opcional

18

25 e
26.08
2h/a*
31.08

EXAME

Projetos de comunicação institucional: Branding e comunicação
institucional promocional para moda
Apresentação do projeto final [Atividade 3]
Projetos de comunicação institucional: Branding e suas
ferramentas
Projetos de comunicação institucional: introdução à composição
gráfica [cor, tipografia, elementos gráficos, diagramação básica] e
formatos em mídias digitais & impressas [convite, banner, placas de
sinalização, lookbook, página interna de revista, mock-ups, press-kit,
embalagem, etc.]
Projetos de comunicação institucional:
Orientação e atendimento aos alunos
Entrega final da Atividade 3: 22.08 até 23:59
extra: material didático complementar sobre branding
extra: material didático complementar sobre visual merchandising
extra: material didático complementar sobre comunicação e relações
públicas
Fechamento da disciplina

*onde consta 2h/a sempre aplica-se o horário das 13:30 às 15:10 para a turma X, na data
referente à quarta-feira e o horário das 20:50 às 22:30 para a turma A, na data referente à
quinta-feira.
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(25COAVE)
Código disciplina

(Confecção Avançada de Vestuário Feminino)
Nome da disciplina

Curso

BACHARELADO EM MODA

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

Eliana.goncalves@udesc.br

Contato

Fase
5ª

Turma
X/Y/A

Contato
Nº Vagas
(15x3) =45

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

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

Livre

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

Ementa:
Execução de testes de modelagem e de protótipos elaborados na disciplina de Modelagem
Avançada do Vestuário Feminino. Fichas técnicas do produto do vestuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Capacitar os acadêmicos na elaboração de protótipos selecionados para testar
modelagens elaboradas na disciplina de Modelagem Avançadas do vestuário feminino, com
suas respectivas fichas técnicas.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Decidir a matéria prima e aviamentos para a confecção do protótipo;
•
Aplicar os processos de encaixe dos moldes (fio), risco e corte do protótipo para o
melhor aproveitamento de materiais.
•
Executar processos de confecção de protótipos (costuras e acabamentos).
•
Aperfeiçoar a habilidade de elaboração de ficha técnica de produto.
Conteúdo Programático
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1° unidade – Calça social
2° unidade – Parka
Atividade 1 Calça social
1.Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a 1
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
PESO 50%
Atividade 2 Parka
1.Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
PESO 50%
Bibliografia virtual

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

ATIVIDADES
Aula PRESENCIAL
Apresentação do Plano Ensino
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Confecção do calça social
Entrega da calça social/ficha técnica
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Confecção da Parka
Entrega da Parka/Ficha Técnica
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16
17
18
EXAME
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

Marketing de Moda
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz Campos

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza

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

Contato
amandaqc88@gmail.c
om
não há
Contato
Fase
Turma
Nº Vagas
5
XeA
20-25
Moodle (sala de aula virtual, repositório de material
didático, organização da disciplina, envio de
atividades e avaliações)
Teams (encontros síncronos)
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
26
46
não há
segundas-feiras das 15:20 às 17:00 (turma X)
das 18:10 às 19:50 (turma A)
quartas-feiras das 15:20 às 17:00 (turma X)
das 18:10 às 19:50 (turma A)
não há
livre
computador/tablet com saída de som e tela de vídeo e
acesso á internet;
acesso ao Moodle e ao Microsft Teams (aulas síncronas e
acesso ao material didático);
softwares abertos livres ou aqueles pagos aos quais o
aluno tenha acesso para uso de planilhas de cálculo (aos
modos do Microsoft Excel)

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

Ementa
Conceitos de Marketing. Sistema e ambiente de marketing-mercados. Ciclo de vida do produto
na moda. Pesquisa e marketing. Dimensionamento e segmentação de mercado. Visão geral do
composto de marketing. O comportamento do consumidor. Previsão de vendas: conceitos e
técnicas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Marketing como ciência: importância e aplicações no negócio de moda;
2. Estratégia de Marketing e Marketing mix
3. Pesquisa de Marketing e pesquisa de mercado
4. O ciclo de vida do produto de moda: que ações de marketing implantar em cada fase do ciclo
5. O consumidor: segmentação de mercado
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6. Previsão de Vendas: estudo de caso do planejamento de venda e produção de uma empresa
de moda;
7. Gerenciamento de uma Marca de Moda: branding e posicionamento
Procedimentos e critérios de Avaliação
AV1 Relatório de pesquisa de Marketing
30%
Apresentar em forma de relatório de pesquisa:
[1] mapeamento de mercado para empresa escolhida,
[2] análise de concorrentes seguindo a ferramenta escolhida em sala e
[3] aplicação da análise SWOT com análise contextual
Critérios
de 0 a 2: apresentação e análise de dados de mercado;
de 0 a 2: coerência dos concorrentes escolhidos para análise;
de 0 a 2: correta aplicação da análise SWOT (demonstrando domínio do conteúdo abordado
em sala);
de 0 a 2: qualidade textual, crítica e visual do relatório apresentado (textos, imagens e gráficos)
AV2 Criação de perfil de cliente
30%
Preenchimento da tabela de perfil, redação de texto/relatório sobre persona e confecção de
painel visual correspondente
[as atividades realizadas no Moodle durante a disciplina serão agregadas a esta nota]
Critérios
de 0 a 3: a tabela de perfil de consumidor está completa e coerente com o público proposto;
de 0 a 3: o texto do relatório está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa;
de 0 a 2: o painel expressa de forma eficaz o consumidor, com figuras expressivas e com a
própria montagem seguindo estética coerente com o estilo de vida escolhido
de 0 a 2: realização das três atividades da disciplina (consta como atividade Moodle no plano
de ensino, no total de 4, valendo meio ponto por tarefa);
AV3 Planejamento de vendas no varejo: tarefas do workshop
40%
Realização das tarefas para aula subsequente e percentual de acerto. A cada semana de
workshop será lançada uma tarefa a ser realizada em planilha Excel (ou similar).
[as atividades realizadas no Moodle durante a disciplina serão agregadas a esta nota]
Critérios
de 0 a 6: realização da tarefa na data prescrita, considerando o decorrer da disciplina e
otimizado o processo de aprendizagem;
de 0 a 4: percentual de acerto nas tarefas;
Bibliografia virtual
COBRA, Marcos. Algumas reflexões acerca do marketing da moda. Revista de
Administração de Empresas, v. 37, n. 4, p. 2-5, 1997. Disponível em
<https://rae.fgv.br/rae/vol37-num4-1997/algumas-reflexoes-acerca-marketing-moda>. Acesso
em 06.05.2021
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 15ª Edição. São Paulo: Prentice Hall, 2015.
Capítulo 1: Marketing para o século XXI. [Disponível online na BU Udesc]
LEÃES, Sabrina Durgante. Marketing em Moda. Dissertação de Mestrado. Universidade do
Minho, 2008. Disponível em <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10569>. Acesso
em 06.05.2021
O restante da bibliografia será scanneada para os alunos e disponibilizada no Moodle.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMA
NA
1

AUL
A
1
2

2

3
4

3

5
6

4

7
8

5

9
10

6

11
12

7

8

13

30.06
[quarta]

15

05.07

17
18

10

19
20

11

21
22

12

23
24

13

25
26

14

17.05
[segunda]
assíncron
o
24.05
[segunda]
assíncron
o
assíncron
o
02.06
[quarta]
assíncron
o
assíncron
o
14.06
[segunda]
assíncron
o
21.06
[segunda]
assíncron
o
assíncron
o

14

16
9

DATA

27

[segunda]
assíncron
o
assíncron
o
assíncron
o
assíncron
o
19.07
[segunda]
assíncron
o
26.07
[segunda]
assíncron
o
02.08
[segunda]
assíncron
o
09.08
[segunda]
assíncron

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina
Orientações uso do Moodle, seminários e fichamentos
Miopia de Marketing: leitura do texto
+ atividade no Moodle
Miopia de Marketing: discussões e relação com o mercado de
moda
Introdução ao Marketing: origens e definições
Introdução ao Marketing: origens e definições [continuação]
+ atividade no Moodle
O mercado de moda
Estratégia de Marketing
Marketing MIX: os 4Ps: produto, preço, praça e promoção
+ atividade no Moodle
Marketing MIX: 4Ps, 4Cs, 7Ps, etc.
Pesquisa de Marketing: macroambiente e microambiente
Pesquisa de Mercado: objetivos e ferramentas
Pesquisa de Mercado: objetivos e ferramentas: análise de
concorrente
Período para realização de atividade para Avaliação 1:
Relatório de pesquisa de Marketing [etapa mercado e análise
de concorrente]
Ferramentas de Marketing: análise SWOT e matriz BCG
+ atividade para Avaliação 1
Ferramentas de Marketing: matriz de Ansoff
[a definir com turma se síncrono ou assíncrono]
Ciclo de vida do produto e do produto de moda [vídeoaulas 1 e
2]
Ciclo de vida do produto e do produto de moda [vídeoaulas 3 e
4]
+ atividade no Moodle
O consumidor: segmentação de mercado [podcasts]
O consumidor: motivações e processo de decisão
O consumidor de moda a sedução do novo e do exclusivo
+ indicação para atividade para Avaliação 2: perfil de cliente
Período para realização da atividade para Avaliação 2
Planejamento de vendas no varejo: análise de desempenho de
produto
Planejamento de vendas no varejo: aplicação de ferramenta e
correção assistida [Avaliação 3]
Planejamento de vendas no varejo: planejamento de vendas e
análise de estoque
Planejamento de vendas no varejo: aplicação de ferramenta e
correção assistida [Avaliação 3]
Planejamento de vendas no varejo: video aula cálculos para
coleção [custo, valor e precificação]
Planejamento de vendas no varejo: video aula planos de ação
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28
15

16
17
18

29
30
31
32
33
34
35
36

EXAME

o
assíncron
o
18.08
[quarta]

[Avaliação 3]
Branding de moda e posicionamento de marca [podcasts 1 e
2]
Branding de moda e posicionamento de marca: mapa
perceptual

livre
livre
livre
livre
livre
livre
23.08
[segunda]
31.08

O processo de Marketing: videoaula Cristina Barbosa
Marketing digital: uma introdução e estudos de casos na moda
Macroambiente: impactos da pandemia no setor da moda
Macroambiente: impactos da pandemia no setor da moda
Encontrar um cliente para meu produto: filme: Kinky Boots
O poder da promoção de vendas: filme: Obrigada por fumar
Fechamento da disciplina
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina

Modelagem Avançada Do Vestuário Feminino

Curso

BACHARELADO EM MODA

Professor (a)

Silvia Cristina Silveira
dos Santos

Contato
silvia@silviacristina.com
.br
Contato

Tipo

Fase 5º

N. Vagas

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

Obrigatória
Moodle ou Teams (Office 365)
Atividades
Atividades Atividades Presencial
Síncronas
Assíncron (h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
as (h/a)
34h/a
38h/a
0
Horário conforme cronograma de aula por turma.
Turma X – 3ª feira – 16:10hs às 17:50hs
Turma Y – 6ª feira – 14:20hs às 16:10hs
Turma A – 6ª feira – 18:10hs às 19:50hs
Não há
Livre
PC ou notebook com internet, réguas de
modelagem em escala 1.2, tesoura, cola e folha
papel A4.

Monitor (a)

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

Turma AX-Y

(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res.
040/2020-Consuni)
Ementa:
Estudo do transporte de pences. Elementos de ajustamento do vestuário. Processos
para a interpretação de modelos com o uso do Desenho Técnico do Vestuário.
Interpretação de diversos modelos do Vestuário Feminino. Utilização de Sistema
Computadorizado. Graduação. Digitalização. Encaixe e Impressão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. INTRODUÇÃO:
- Tecido, Metragem, Cálculos, Preparação para o corte da peça-piloto e produção
industrializada.
2. ELEMENTOS BÁSICOS DA ANÁLISE DO AJUSTE DA ROUPA
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- Fio do Tecido, Linhas Estruturais, Caimento, Balanço, Aparência Estética, Conforto,
Folgas.
3. ESTUDO DAS PENCES
3.1 Colocação das Pences no Traçado Básico da Blusa:
- Pence Horizontal e Vertical
4. TRANSPORTES DAS PENCES
Execução guiada de dois modelos
5. RECORTES POR MEIO DO TRANSPORTE DE PENCES
Execução guiada de dois modelos
6. INTERPRETAÇÃO DE MODELOS DO VESTUÁRIO FEMININO EM SOFTWARE
(AUDACES)
6.1 Interpretação de modelo a partir da base pronta da saia: Saia evasê
6.2 Interpretação de modelo a partir da base pronta da Ampla II: Parka.
6.3 Interpretação de modelo a partir da base pronta da Comercial II cava máxima:
Blazer feminino.
-Manga duas folhas
7. Graduação
8. Digitalização. Encaixe e Impressão.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos aos discentes para a interpretação e
desenvolvimento das modelagens do vestuário feminino com procedimentos manuais
e/ou informatizados.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- As aulas serão divididas em 47% síncronas e 53% assíncronas.
- As aulas virtuais síncronas serão realizadas semanalmente, pelo Teams, em horário
conforme cronograma de aula por turma, para aulas e atendimentos relativos a
dúvidas e orientações.
- As aulas assíncronas serão o tempo para execução guiada, por vídeo-aula gravada,
de atividades postadas na plataforma Moodle, em horário conforme disponibilidade do
aluno respeitando a data de entrega.
Todas as leituras serão disponibilizadas em PDF nos tópicos correspondentes da
plataforma Moodle.
O Conteúdo Teórico será abordado por meio de aula expositiva em formato de vídeoaula síncrona para discussão, reflexão e exemplificação através da plataforma Teams.
O Conteúdo Prático será abordado por meio de vídeo-aulas gravadas
disponibilizadas nos tópicos correspondentes da plataforma Moodle, para realização
das atividades assíncronas pelos alunos, com atendimento síncrono conforme
cronograma.
Será usada a técnica da modelagem plana manual para os conteúdos iniciais de
transporte de pences, com uso de réguas de modelagem em escala 1.2, tesoura, cola,
fita crepe, lápis, borracha e folha de papel A4; e posteriormente a técnica da
modelagem plana computadorizada, utilizando o sistema informatizado de vestuário.
Avaliação 1
Interpretação Parka com capuz – 50%
Modelagem digital pelo programa Audaces.
Entrega do arquivo da modelagem por email, com Ficha Técnica da Modelagem
Avaliação 2
Interpretação Blazer Feminino – 50%
Modelagem digital pelo programa Audaces.
Entrega do arquivo da modelagem por email, com Ficha Técnica da Modelagem
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Bibliografia virtual
Todas as leituras estarão em PDF nós tópicos correspondentes na plataforma Moodle.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL
Encontro

Turma
X

Turma
Y/A

1º

18/05

21/05

2º

3º

25/05

01/06

28/05

04/06

2021.1
Conteúdo

Síncrono

Assíncrono

- Apresentação do plano de ensino.
1. Introdução - Tecido - Metragem,
Cálculos, Preparação para o corte da
peça-piloto e produção industrializada.

4 créditos
Teams
vídeo- aula

x

2. Elementos básicos da análise do ajuste
da roupa.

2 créditos
- Teams
vídeo- aula

x

3. Estudo das pences
3.1 Colocação das Pences no Traçado
Básico da Blusa:
- Pence Horizontal e Vertical

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

4. Transporte de pence: modelos Nº 2 e
Nº 4 (escala 1:2).
4º

08/06

11/06

5. Recortes por meio do transporte de
pence: modelos Nº 7 e Nº 8 (escala 1:2).

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

5º

15/06

18/06

6.Interpretação de modelo do vestuário
feminino usando Software Audaces:
- Interpretação de modelo a partir da base
pronta da saia:
-.saia evasê, sem pence, revel na cintura.
- Informações dos moldes.

4 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

6º

22/06

25/06

Software Audaces:
7. Graduação da Base Ampla II

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

7º

29/06

02/07

Software Audaces:
- Interpretação de modelo a partir da Base
Ampla II pronta:
- Parka - preparação da base e capuz.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

8º

06/07

09/07

Software Audaces:
- Parka - coulissé, bolsos e zíper
destacável.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

9º

13/07

16/07

Software Audaces:
- Parka - forros e bainhas

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

10º

20/07

23/07

Software Audaces:

2 créditos

4 créditos
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- Parka - Extrair moldes e aplicar margens
- Informações dos moldes

- Teams
atendimento

- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

AVALIAÇÃO 1 - PARKA - ENTREGA ATÉ
30/07/2021
11º

27/07

30/07

Software Audaces:
- Interpretação de modelo a partir da Base
Comercial II cava máxima pronta:
- Blazer Feminino - preparação da base
com pences.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

12º

03/08

06/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - gola, vista e bolsos

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

13º

10/08

13/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - manga duas folhas.

2 créditos
- Teams
atendimento

2 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

14º

17/08

20/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - forros e bainhas

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

15º

24/08

27/08

Software Audaces:
- Blazer Feminino - Extrair moldes e
aplicar margens
- Informações dos moldes.

2 créditos
- Teams
atendimento

4 créditos
- Moodle
vídeo-aula
gravada
com atividade

Total 34 h/a

Total de 38h/a

AVALIAÇÃO 2 - BLAZER - ENTREGA
ATÉ 30/08/2021
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CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Produto de moda
Código disciplina
Curso

Moda

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

Gabriela Kuhnen

54

Fase
5

Turma
A, X

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

27 horas aulas
27 horas aulas
Segunda-feira: 17h às 19:50h e 20h às 22:30h
Não há
Livre
Peça de roupa usada e materiais de costura
manuais.

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

Ementa:

Gestão integrada do design. Relações entre pesquisa do consumidor e
desenvolvimento do produto. Conexões entre pesquisa de moda, pesquisa de
tendências de mercado, desenvolvimento do produto e diferencial competitivo.
Uso de sistemas computadorizados
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Compreender o processo integrado do design, com foco nos elementos que interferem
na criação do produto de moda de determinado mercado consumidor.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·
Desenvolver a capacidade de síntese e de inovação através de um projeto
coerente com a demanda proposta;
· Documentar as etapas do desenvolvimento de produto;
·
Relacionar a teoria e a prática de projetos de design, coordenando soluções
diferenciadas para problemas propostos numa abordagem sistêmica;
· Construir um protótipo manual do projeto;
·
Comunicar os resultados do projeto através de vídeo, fotos ou outro em rede
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social.
Unidade 1: Problematização e Inspiração (Imersão)
1.1. Etapa de Oportunidades
1.2. Etapa de Planejamento
1.3. Etapa de Levantamento de Dados
Unidade 2: Ideação
2.1. Etapa de Organização e Análise
2.2. Etapa de Criação
Unidade 3: Implementação (Prototipação)
3.1. Etapa de Execução
3.2. Etapa de Viabilização
3.3. Etapa de Verificação Final

Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação 1
Banca Imersão – apresentação das atividades solicitadas
Avaliação 2
Banca Ideação – apresentação das alternativas e proposta de protótipo
Avaliação 3
Banca Implementação –
Apresentação do projeto e protótipo (argumentação verbal, slides* e modelos
digitais e físicos, divulgação nas redes sociais).
Entrega no Moodle na data estabelecida no cronograma.
As aulas serão síncronas semanalmente pelo Microsoft teams com duração de no
máximo 2 créditos.
Todo o conteúdo será disponibilizado no Moodle.
Bibliografia virtual
MERINO, G. S. A. D. GODP–Guia de Orientação para Desenvolvimento de Projetos:
Uma metodologia de Design Centrado no Usuário. Florianópolis: Ngd/Ufsc, 2016.
VIANNA, Mauricio. Design thinking: inovação em negócios. Design Thinking, 2012.
HANINGTON, Bruce; MARTIN, Bella. Universal methods of design: 100 ways to
research complex problems, develop innovative ideas, and design effective
solutions. Rockport Publishers, 2012.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
17/05
síncrona

ATIVIDADES
Apresentação do plano de ensino.
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Microsoft
Teams
2

24/05
síncrona
Microsoft
Teams

3

31/05
síncrona
Microsoft
Teams

4

07/06
síncrona
Microsoft
Teams

5

6

7

8
9

10

11

12

14/06
síncrona
Microsoft
Teams
21/06
síncrona
Microsoft
Teams
28/06
síncrona
Microsoft
Teams

UNIDADE 1
Aula teórica dialogada – Metodologia Projetual (Design
thinking e Godp)
UNIDADE 1
Aula teórica dialogada. Método Projetual (métodos de
pesquisa e coleta de dados).
Problematização – Upcycling (etapa -1 e 0)
Atividade em aula: Etapa de Oportunidades – Prospecção
e planejamento da coleta de dados.
UNIDADE 1
Etapa Imersão
Identificação do desafio estratégico, definindo ação e coleta
de dados e ferramentas. (Etapa 1)

Orientações individuais e por equipe para finalizar a
etapa de imersão.
Imersão – Coleta de dados - Banca

Slides entregues no Moodle.

Unidade 2
Interação síncrona (teams):
Aula expositiva e dialogada teórica ideação:
organização e análise.
Ferramentas: storyboards, nuvem de palavras,
painéis semânticos, cenários, persona e jornada do
usuário
Assíncrona Organização dos dados
Conteúdo
no Moodle
05/07
síncrona
Microsoft
Teams
12/07
Assíncrona
Conteúdo
no Moodle
19/07
síncrona
Microsoft
Teams
26/07
síncrona
Microsoft
Teams

Unidade 2
Prototipagem visual, processos criativos.
Unidade 2 Ideação
Execução dos processos criativos.
Unidade 2 Ideação- Banca
Slides entregues no Moodle
Unidade 3
Etapa de execução, implementação.
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13

02/08
síncrona
Microsoft
Teams

14

09/08
síncrona
Microsoft
Teams

15

16/08
síncrona
Microsoft
Teams

EXAME

Aula remota:
Unidade 3
Interação síncrona (teams):
Viabilização e avaliação do projeto.
Projeto informacional (Etapa 6)
Etapa de Verificação final
Divulgação, entrega e retroalimentação
Unidade 3
Interação síncrona (teams): – Retroalimentação
sustentável – estudos de caso – Orientações finais.
Etapa de finalização do protótipo.
Apresentação fase Implementação.
Slides entregues no Moodle com link para a rede
social.
Desenvolvimento de novo protótipo

** As aulas serão síncronas semanais, porém a duração das aulas pode variar, sendo
o restante do tempo utilizado nas atividades assíncronas.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(27CONAV)
Código disciplina

(CONFECÇÃO AVANÇADA)
Nome da disciplina

Curso

BACHARELADO EM MODA

Professor (a)ELIANA
GONÇALVES/LUCAS DA
ROSA
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)

Eliana.goncalves@udesc.br

Contato

Fase
7ª

Turma
X/Y/A

Contato
Nº Vagas
(15x3) =45

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

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

Livre

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

Ementa:
Execução de testes de modelagem e protótipos elaborados na disciplina Tecnologia
Experimental do Vestuário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3.1OBJETIVO GERAL
Capacitar os discentes na confecção de peças de vestuário com documentação em fichas
técnicas, com vistas à preparação da coleção de formatura.
3.2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 – Aplicar os processos de encaixe dos moldes (fio), risco e corte do protótipo para o
melhor aproveitamento de materiais.
3.2.2 – Executar os processos de confecção de protótipos (costuras e acabamentos).
3.2.3 – Aperfeiçoar a habilidade de elaboração de ficha técnica de produto.
3.2.4 – Desenvolver a autonomia e iniciativa nas atividades de pesquisa e resolução de
problemas
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relativos à confecção de produtos do vestuário
Conteúdo Programático
1ª unidade – Modelo, a definir com discente, desenvolvida nas Disciplinas de Modelagem,
com base no conteúdo ministrado em um dos semestres referentes a 2020.
2ª unidade – Atividade de pesquisa e testes para o Book da Coleção de Formatura.
3ª unidade – Confecção de Protótipo da Modelagem voltada ao Book da Coleção de
Formatura
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Protótipo do Modelo, a definir, conforme a escolha em comum acordo com o Docente
Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a 1
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
Peso -40%
2. Pesquisa e testes
- Relevância e coerência com tema: 0 a 2
- Participação em sala, iniciativa: 0 a 2
- Apresentação material de pesquisa (sketch, ilustrações, fotos): 0 a 2
- Limpeza/embalagem adequada: 0 a 2
- Inovação/criatividade: 0 a 2
PESO -30%
3. Confecção do Teste de modelagem da coleção de formatura
1. Montagem da peça corresponde a 70% da nota, sendo:
- Confecção da peça: 0 a 5
- Avaliação de vestibilidade: 0 a 3
- Limpeza, passadoria: 0 a 1
- Participação, prod. em sala e embalagem: 0 a 1
2. Ficha técnica do produto corresponde a 30% da nota, sendo:
- Sequência operacional: 0 a 5
- Desenho técnico: 0 a 3
- Plano de corte: 0 a 1
- Matéria-prima e aviamentos: 0 a 1
PESO -30%
Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1

ATIVIDADES
Aula PRESENCIAL
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Desenho de coleção de moda
Código disciplina
Curso

Moda

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

Gabriela Kuhnen

54

Fase
7

Turma
A, X, Y

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno
presencial)

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

27 horas aulas
27 horas aulas
Segunda-feira: 14:20h as 17:00h
Sexta-feira: 13:30h as 16:10h
Sexta-feira: 19:00h as 21:40h
Não há
Livre
Materiais de desenho.

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

Ementa:
Apresentação de projetos: layout manual de book de coleção. Painel de ilustração de
moda. Técnicas para apresentação do croqui, estampas, tecidos e acessórios. Montagem
da coleção final (croqui manual) e desenho técnico.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Desenvolver conhecimentos e prática sobre montagem e apresentação de book de
coleção.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·
Aprofundar os conhecimentos para layout e montagem do book de coleção;
· Executar o uso dos conhecimentos da representação dos croquis estilizados em
movimento e da representação do panejamento e das roupas que compõem a
coleção de formatura;
·
Aprimorar o uso de materiais expressivos e suportes para a ilustração de moda
do book de coleção;
· Ampliar o conhecimento das técnicas de representação do desenho técnico do
vestuário.
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Unidade I
1.1
Pesquisa de layouts para montagem de book de coleção.
1.2
Criação e aperfeiçoamento do estilo individual de representação de croquis
1.3
Estudo e pesquisa de diversos modelos de ilustração de moda para
aplicação no book de coleção.
Unidade II
2.1 Pesquisa de diversas técnicas de ilustração de moda com diferentes materiais
expressivos para
escolha do que será utilizado no book de coleção.
2.2 Pesquisa de materiais e suportes para elaboração dos croquis.
2.3 Estudo de aspectos compositivos e ambientação do croqui de moda.
2.4 Estudo e desenvolvimento de representação gráfica de estampas, tecidos e
acessórios.
2.5 Desenvolvimento de croquis manuais e desenho técnico manual ou digital para
o book de coleção.

Procedimentos e critérios de Avaliação
AVA1 - 30%
Individual
POSTAGEM (PPT/CANVA/OUTRO) COM SLIDES E FOTOS/DIGITALIZAÇÃO DOS
ITENS ABAIXO - EM “TAREFAS” NO MOODLE.
Estudos corporais/estilização (todos os esboços desenvolvidos para a
definição do croqui, mãos, pés, poses, biótipos e poses, estudo de rostos e
cabelos...). Estrutura corporal do público-alvo definida (persona). Croqui estilizado.
03 croquis nus em movimento (03 posições variadas).
03 croquis vestidos, coloridos com técnicas variadas (testes de cor)
(escolher 1 das poses vestidas com um look completo – prévia de um look da
coleção – e fazer 03 cópias deste croqui com produto e aplicar TESTES de cor
(pastel seco, lápis aquarela com água, lápis de cor sem água, aquarela, marcador e
vazado ou colagem).
Boneco do book: Escolha do formato e da ergonomia e Book, estudo de
ambientação) - variação de papéis e técnicas de pintura.
AVA 2 – 40%
Individual
APRESENTAÇÃO SÍNCRONA DO BOOK COMPLETO PARA BANCA +
POSTAGEM DE
VÍDEO SEM ÁUDIO (PARA BOOKS MANUAIS) OU DE ARQUIVO DIGITAL (PARA
BOOKS DIGITAIS) - EM “TAREFAS” NO MOODLE.
5 poses
15 Croquis da coleção (15 Croquis em movimento com representação de
produtos. Deve conter harmonia de cores junto aos croquis + ambientação)
Book completo
Importante:
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O Book de Coleção poderá ser desenvolvido
100% manual ou de forma digital, sempre com
os 15 croquis sendo manuais (fotografados/digitalizados).
O tratamento artístico dos croquis deve obrigatoriamente ser MANUAL.
AVA3 – 30%
Individual
APRESENTAÇÃO SÍNCRONA DO BOOK COMPLETO PARA BANCA +
POSTAGEM DE
VÍDEO SEM ÁUDIO (PARA BOOKS MANUAIS) OU DE ARQUIVO DIGITAL (PARA
BOOKS DIGITAIS) - EM “TAREFAS” NO MOODLE.
Desenhos Técnicos de 15 looks
(desenhos planificados de toda a coleção com especificações principais, totalizando
15 looks (frente e costas, lateral quando necessário). Indicar algum detalhe
importante ou cotar alguma medida essencial à compreensão do produto. Não é
necessário cotar os produtos.
Importante:
Os desenhos técnicos devem estar lado a lado de seus respectivos croquis no
Book.
Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
* Aulas síncronas no Microsoft Teams
SEMANA DATA
1
Síncrona

2

Síncrona

ATIVIDADES
Aula síncrona:
. Apresentação e discussão do plano de ensino;
. Esclarecimentos gerais sobre a disciplina.
Professoras mostrarão materiais, livros, books como
exemplos e ideias para serem exploradas.
Aula síncrona:
. Apresentação do material (painéis, textos, etc.) realizado
na 6ª fase.
. Trazer a Pasta de Pesquisa (Sketch B) contendo o maior
número de informações relacionadas ao tema escolhido
(mostrar individualmente para a professora).
Briefing/exploração do Sketch: resumir em palavras
aspectos-chave para a coleção (de formas, texturas, cores
etc.).
Pesquisa de layouts para montagem de book de coleção.
Estudos do boneco – formato e ergonomia (formato, tipo de
papel ou papéis, layout, fechamento, embalagem,
ambientação, técnicas etc.).
Definição e desenvolvimento do boneco em papel (tamanho
reduzido ou não).
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3

4

Trazer pronto o BONECO semana que vem.
Assincrona Aula assíncrona:
Criação e aperfeiçoamento do estilo individual de representação
de croquis.
Estudos e pesquisa de diversos modelos de ilustração de
moda para aplicação no book de coleção. Desenvolver
esboços para a definição do croqui da coleção (mãos,
pés, poses, biótipos e poses, estudo de rostos e cabelos...).
Síncrona
Estrutura corporal do público-alvo definido (persona).
Definição do croqui estilizado para a coleção.

5

Síncrona

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Orientação individual após a teoria, em que professor e
aluno possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas. Material didático
da aula: Canva|PPT – Os croquis do Book Manual. Enviado
e postado nos arquivos do Teams e/ou Moodle para acesso.
Conteúdo assíncrono:
-Videoaula gravado pelas professoras sobre “Poses | corpos
de croquis voltados para as características da Persona”.
Vídeo nos arquivos do Teams e/ou Moodle para acesso dos
alunos.

6

Interatividade assíncrona (tarefa da aula):
-Desenvolver e definir 3 poses nuas (3 croquis nus em
posições variadas). Escolher 1 destas poses e vestir com
um look completo (prévia de um look da coleção).
Interação síncrona (profa/alunos):
-Aula por meio de videoconferência em que TODOS
devem estar conectados.
-Orientação individual após a teoria, em que professor e
aluno possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
-Material didático da aula: Canva|PPT – As pinturas dos
croquis do Book Manual (pastel seco, lápis aquarela com
água, lápis de cor sem água, aquarela, marcador e
vazado ou colagem). Enviado e postado nos arquivos do
Teams e/ou Moodle para acesso.
Conteúdo assíncrono:
-Videoaula relembrando as Técnicas de Pintura que
poderão ser usadas “Os croquis e as Cores” nos arquivos
do Teams e no Moodle para acesso dos alunos.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): TESTES de
técnicas de pintura nos croquis xerocados = *Fazer 3
cópias do croqui escolhido com produto para testar no
mínimo 3 possibilidades de pintura. (6 testes ficaram
opcionais).
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7

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Finalização TESTES de técnicas de pintura.
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados. Orientação individual para que
ambos possam trocar ideias a respeito do que eles estão
produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Início do
desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: 3 croquis
(3 de 15).

8

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 1/2/3 da coleção - individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles
estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (6 de 15).

9

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 4/5/6 da coleção - individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles
estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (9 de 15).

10

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 7/8/9 da coleção - individual para
que ambos possam trocar ideias a respeito do que eles
estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (12 de 15).
Desenhos técnicos de 3 looks (3 de 15).
-Início do desenvolvimento dos Desenhos Técnicos da
coleção, totalizando os 15 looks (frente e costas, lateral
quando necessário). Indicar algum detalhe importante ou
cotar alguma medida essencial à compreensão do
produto. Lembrando: Este semestre não é necessário
cotar os produtos.

11

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
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aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 10/11/12 da coleção - individual
para que ambos possam trocar ideias a respeito do que
eles estão produzindo. Espelhar| compartilhar telas.
Orientação dos desenhos técnicos dos looks 1/2/3.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos 15 croquis da coleção. Hoje: + 3
croquis (15 de 15).
12

Interação síncrona (profa/aluno.s):
-Aula por meio de videoconferência em que professor e
aluno estão conectados.
-Orientação dos croquis 13/14/15 da coleção - individual
para que ambos possam trocar ideias a respeito do que
eles estão produzindo. Espelhar|compartilhar telas.
-Material didático da aula: Canva|PPT – Desenhos Técnicos
e Planificados dos Produtos do Vestuário. Possibilidades e
meios de representação dos desenhos planificados
(revisão).
Orientação dos desenhos técnicos dos looks 4/5/6.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula):
Desenhos técnicos de 3 looks (3 de 15).
-Início do desenvolvimento dos Desenhos Técnicos da
coleção, totalizando os 15 looks (frente e costas, lateral
quando necessário). Indicar algum detalhe importante ou
cotar alguma medida essencial à compreensão do
produto. Lembrando: Este semestre não é necessário
cotar os produtos.

13

Orientação dos desenhos técnicos dos looks 7/8/9/10/11
da coleção – individual para que ambos possam trocar
ideias a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Continuação
do desenvolvimento dos desenhos técnicos da coleção.
Hoje: + desenhos técnicos de 3 looks (6 de 15).

14

-Orientação dos desenhos técnicos dos 12/13/14/15 da
coleção – individual para que ambos possam trocar ideias
a respeito do que eles estão produzindo.
Espelhar|compartilhar telas.
Interatividade assíncrona (tarefa da aula): Revisão final
do Book: últimos detalhes.

15

BANCA FINAL: (TARDE E NOITE) - TEAMS.
AVALIAÇÃO 1: POSTAGEM (PPT/CANVA/OUTRO) COM
SLIDES E FOTOS/DIGITALIZAÇÃO DOS ITENS ABAIXO
EM “TAREFAS” NO MOODLE EM 11/12 (SEXTA-FEIRA).
- Estudos corporais/estilização (todos os esboços
desenvolvidos para a definição do croqui, mãos, pés, poses,
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biótipos e poses, estudo de rostos e cabelos...). Estrutura
corporal do público-alvo definida (persona). Croqui
estilizado.
- 03 croquis nus em movimento (03 posições variadas).
- 03 croquis vestidos, coloridos com técnicas variadas
(testes de cor) (escolher 1 das poses vestidas com um look
completo – prévia de um look da coleção – e fazer 03
cópias deste croqui com produto e aplicar TESTES de cor
(pastel seco, lápis aquarela com água, lápis de cor sem
água, aquarela, marcador e vazado ou colagem).
- Boneco do book: Escolha do formato e da ergonomia e
Book, estudo de ambientação) - variação de papéis e
técnicas de pintura.
AVALIAÇÕES 2 E 3: POSTAGEM DO BOOK EM
“TAREFAS” NO MOODLE EM 11/12 (SEXTA-FEIRA):
VÍDEO SEM SOM (BOOKS MANUAIS) OU ARQUIVO
DIGITAL (BOOKS DIGITAIS) + APRESENTAÇÃO
SÍNCRONA DO BOOK COMPLETO NO TEAMS PARA
BANCA 15/12 (BANCA - TARDE E NOITE).
ITENS DA AVALIAÇÃO 2:
- 15 Croquis da coleção (15 Croquis em movimento com
representação de produtos. Deve conter harmonia de cores
junto aos croquis + ambientação)
- Book completo Importante: O Book de Coleção poderá
ser desenvolvido 100% manual ou de forma digital, sempre
com os 15 croquis sendo manuais
(fotografados/digitalizados). O tratamento artístico dos
croquis deve obrigatoriamente ser MANUAL.
ITENS DA AVALIAÇÃO 3:
- Desenhos Técnicos de 15 looks (desenhos planificados
de toda a coleção com especificações principais, totalizando
15 looks (frente e costas, lateral quando necessário). Indicar
algum detalhe importante ou cotar alguma medida essencial
à compreensão do produto. Não é necessário cotar os
produtos. Importante: Os desenhos técnicos devem estar
lado a lado de seus respectivos croquis no Book.
EXAME
** As aulas serão síncronas semanais, porém a duração das aulas pode variar, sendo
o restante do tempo utilizado nas atividades assíncronas.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MODA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
54

(XXXX)
Nome disciplina
Empreendedorismo
Bacharelado em Moda
Tatiana Longhi
não
Fase
Turma
7ª
única
Teams; Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

50%
50%
Quarta-feira 20:50 às 22:30
Livre
Word, Power Point, PDF, internet

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

Ementa:
As profissões da moda e a dimensão empreendedora. Modelagem de negócios de moda.
Canvas. Preço, custo e lucratividade. Cadeia de Valor da Moda e oportunidades
profissionais. Perfil empreendedor e liderança. Os novos paradigmas da sociedade. O
processo empreendedor. Gestão de negócios, estratégias e controle de resultados. O
empreendedor e o empresário.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
Proporcionar uma visão estratégica do negócio de moda e do seu mercado competitivo, com
ênfase no espírito empreendedor.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.2.1 Ser capaz de desenvolver ideias de negócios;
3.2.2 Adquirir conhecimentos fundamentais de mercado e finanças;
3.2.3 Planejar e desenvolver um Plano de Negócio de Moda;
3.2.4 Interagir com os desafios de empreendedores de negócios de moda, para facilitar a
integração do profissional de estilo com a realidade empresarial do setor.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I: Mercado e Finanças
1.1 Análise de mercado
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1.2 Composição dos custos
1.3 Estratégias de preço e lucratividade
Unidade II: Plano de Negócio
2.1 Modelagem de negócios de moda
2.2 Metodologia de Modelo de Negócio - Canvas
2.3 Desenvolvimento do Plano de Negócio

Procedimentos e critérios de Avaliação
5 METODOLOGIA
O conteúdo da disciplina será ministrado sob a forma de aulas teórico-práticas, com uso de
recursos audiovisuais variados, tais como:
· Aulas online na Plataforma Teams – Equipe EMPREENDEDORISMO, como o
objetivo de promover a interação entre os alunos e a professora e o contato virtual da
turma. Estas aulas também ficarão gravadas para acesso posterior.
· Repositório de aulas, exercícios e demais materiais: Moodle UDESC.
· Indicação de vídeos sobre os temas feitos por pessoas empreendedoras, vídeos do
SEBRAE e da Endeavor. Demais materiais, cartilhas e reportagens sobre temas
relevantes para o empreendedorismo na moda.
· Videoaulas gravadas com explanação dos tópicos pela professora. O link de acesso
à plataforma na qual cada vídeo está disponível será disponibilizado no Moodle da
disciplina de Empreendedorismo.
· Fórum de discussão de cada aula, disponível no Moodle a partir da postagem da aula,
como canal aberto para orientação mais detalhada, como base nas dúvidas dos
alunos.
Eventuais dificuldades técnicas devem ser comunicadas à professora.

ATIVIDADE
Avaliação 1
Unidade I
Exercícios
práticos
(individual)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Exercícios complementares ao conteúdo teórico
abordado na Unidade I (0 a 10)
A) Exercício 1: 0 a 1
B) Exercício 2: 0 a 1
C) Exercício 3: 0 a 1
D) Exercício 4: 0 a 2
E) Exercício 5: 0 a 2
F) Exercício 6: 0 a 3
O conteúdo teórico e o exercício estão disponíveis
no Moodle da UDESC. O aluno deverá acessar,
responder o exercício e postar de volta no sistema,
na seção de entrega do trabalho. O prazo entre a
solicitação do trabalho e a entrega da atividade feita
pelo aluno é de uma (01) semana.

PESO
30%

Atenção – O trabalho, em formato digital (PDF), deverá
ser postado no Moodle na data marcada, até as
23h59min. Não entrega ou atraso do trabalho acarretará
50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de
atraso. A partir da segunda semana de atraso os
trabalhos não serão aceitos.
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Avaliação 2
Unidade II
Plano de
negócio - PN
(individual ou
equipe)

A) Apresentação completa do Modelo de Negócio Canvas: (0 a 3)
B) Exposição clara e fundamentação de propostas: (0 a
3)
C) Preenchimento completo dos itens do Plano: (0 a 2)
D) Entrega semanal dentro do prazo estipulado de cada
parte do PN: (0 a 2)

70%

O conteúdo teórico e as atividades estão disponíveis
no Moodle da UDESC. O aluno deverá acessá-las,
realizar as atividades e postá-las de volta no sistema,
na seção de entrega do trabalho. O prazo entre a
solicitação do trabalho e a entrega da atividade feita
pelo aluno é de uma (01) semana.

Atenção – O trabalho, em formato digital (PDF), deverá
ser postado no Moodle na data marcada, até as
23h59min. Não entrega ou atraso do trabalho acarretará
50% desconto da nota TOTAL, na primeira semana de
atraso. A partir da segunda semana de atraso os
trabalhos não serão aceitos.

Bibliografia virtual
Bibliografia Básica:
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Editores Associados,
1999.
FARAH, Osvaldo Elias; CAVALCANTI, Marly; MARCONDES, Luciana Passos.
Empreendedorismo: estratégias de sobrevivência para pequenas empresas. 2ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2018.
MEADOWS, Toby. Como montar & gerenciar uma marca de moda. Porto Alegre:
Bookman, 2010.
Bibliografia Complementar:
BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas
idéias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.
CAPODAGLI, Bill, JACKSON, Lynn. Nos bastidores da Pixar: lições do playground
corporativo mais criativo do mundo. Tradução: Maria Amália Bernardi Caccuri. São Paulo:
Saraiva, 2010.
COLLERE, Vanessa de Oliveira et al. Conversando sobre empreendedorismo. Joinville:
Manuscritos, 2016. DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor
(entrepreneurship): práticas e princípios. edição revista. São Paulo: Cengage Learning,
2017.
LINS, Luiz S. Empreendedorismo: uma abordagem prática e descomplicada. São Paulo:
Atlas, 2015. Disponível em: <http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudesc/Doc?id=11040648>.
Acesso em: 4 maio 2016.
SAYEG, Carla Marcondes. Gerência de produtos de moda. São Paulo: Estação das Letras
e Cores; Rio de Janeiro: Ed. Senac Rio de Janeiro, 2015.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
Aula

Data

Conteúdo das aulas

Atividades dos alunos

Entrega
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1

19/05
online

2

26/05
online

3

02/06
online

4

09/06
online

5

16/06
online

6

23/06
online

7

30/06
online

8

07/07
online

9

14/07
online

10

21/07
online

11
12
13
14
15
16

28/07
online
04/08
online
11/08
online
18/08
online
25/08
online
De 02
a
06/09

Apresentação do Plano de Ensino e
demais providências do semestre.
Aula síncrona Un. I – Mercado; MEI;
simples; enquadramento empresarial.
Prática da gestão de recursos
financeiros: conceitos básicos
Aula síncrona Un. I – Custos fixos.
Aula síncrona Un. I – Controle da
produção; custos variáveis.
Aula síncrona Un. I – Formação do
preço.
Aula síncrona Un. I – Lucratividade:
Margem de contribuição; Ponto de
equilíbrio.
Aula síncrona Un. II – Modelo de
Negócio – Canvas.
Aula síncrona Un. II – Preenchimento
do Canvas: exemplo de Canvas de uma
empresa de moda. Orientação individual
após a aula.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
1: Sumário Executivo.
Plano de Negócio 2: Análise de
mercado.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
3: Plano de marketing.
Plano de Negócio 4: Plano operacional.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
5: Plano financeiro – Parte 1.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
5: Plano financeiro – Parte 2.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
5: Plano financeiro – Parte 3.
Aula síncrona Un. II – Últimas
orientações para finalização e entrega
do Plano de Negócio.
Aula síncrona Un. II – Plano de Negócio
6: Avaliação estratégica (fechamento do
plano). Encerramento da disciplina.
Exame

Acompanhamento da leitura do
Plano de Ensino e uso do
Moodle UDESC.
Acessar a Equipe Teams de
Empreendedorismo.
AV1 - Exercício 1: Livro caixa.
AV1 - Exercício 2: Custos
Fixos e despesas.
AV1 - Exercício 3: Controle da
produção.
AV1 - Exercício 4: Custos
variáveis.
AV1 - Exercício 5: Formação
do preço.
AV1 - Exercício 6: Controle
financeiro.
Aula expositiva sobre cada
tópico da ferramenta.
Iniciar o preenchimento do seu
Canvas nessa aula.
Acessar o Moodle e preencher
o “Sumário Executivo” e
“Análise de mercado”, com os
dados da empresa idealizada.
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano de marketing” e o
“Plano operacional”
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano financeiro – Parte 1”
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano financeiro – Parte 2”
Acessar o Moodle e preencher
o “Plano financeiro – Parte 3”
Trazer as dúvidas sobre o seu
Plano
Acessar o Moodle e preencher
a “Avaliação estratégica”
Caso fique em exame, acessar
o link (Moodle) e realizar a
prova.

X
via Moodle
até 02/06
via Moodle
até 09/06
via Moodle
até 16/06
via Moodle
até 23/06
via Moodle
até 30/06
x
via Moodle
até 14/07
via Moodle
até 21/07
via Moodle
até 28/07
via Moodle
até 04/08
via Moodle
até 11/08
via Moodle
até 25/08
x
via Moodle
até 31/08
X
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(0000)
Código disciplina

Projeto de coleção
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professor (a)

Dra. Amanda Queiroz Campos
Dr. José Alfredo Beirão Filho

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

não há
Fase
7

54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma
A, X e Y

Contato
amandaqc88@gmail.c
om
Contato
Nº Vagas
15

Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
27
27
não há
segunda-feira das 16.10h às 19.00h
segunda-feira das 20.00h às 22.30h
quarta-feira das 17.00h às 19.50
não há
livre
computador, celular ou tablet com acesso à internet, tela
de vídeo, câmera (foto ou vídeo), saída de som
material de desenho que preferir (para expressão visual
das ideias)

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

Ementa:
Elaboração de book de coleção de produtos de moda. Projeto de coleção.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina envolve diretamente a criação do coleção, que na 7a fase é apresentada no
formato do book de coleção.
Unidade 1- Apresentação do book criativo desenvolvido na 6 fase.
Unidade 2 - Geração de Ideias: criar um número 80 novas ideias para desenvolvimento de
produtos.
Unidade 3- Seleção de Ideias: identificar as melhores ideias alinhadas ao projeto proposto.
Unidade 4- Refinamento de Ideias: depuração de formas, volumes, cores e materiais para os
produtos desenvolvidos.
Unidade 5 - Implementação: finalizaçãodo book de coleção.
Unidade 6 – Banca de Avaliação
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Execução das tarefas e cumprimento do prazo previsto

5%

100

Comprometimento: 0 a 4
Produção 0 a 6
2. Realização de 80 croquis
A cada 10 croquis o aluno tem 1.25(Um e vinte cinco) pontos.
0 a 10

15%

3. Apresentação do book da coleção
Convicção, objetividade e clareza na apresentação do produto 0 a 10

40%

4. Book de coleção
Apresentação, criatividade e organização 0 a 10
(detalhamento em anexo)

40%

Bibliografia virtual
A bibliografia será indica aos alunos em reprografia (scanner).
SEMANA DATA
1
17/05
19/05
2
24/05
26/05
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

31/05
02/06
07/06
09/06
14/06
16/06
21/06
23/06
28/06
30/06
05/07
07/07
12/07
14/07
19/07
21/07
26/07
28/07
02/08
04/08
09/08
11/08
16/08
18/08
livre
livre
livre
25/08

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
ATIVIDADES
Apresentação e discussão do plano de ensino;
Esclarecimentos gerais da disciplina
Unidade 1: Apresentação do material (painéis, textos, ...) realizado na
6ª fase. Apresentação da Pasta de Pesquisa contendo o maior número
de informações relacionadas ao tema escolhido
Unidade 2: Geração de Ideias – Desenvolvimento de 120 croquis para
posterior seleção de 25 unidades a serem trabalhados para inclusão
no book final
Geração de Ideias: Início de orientações individuais (esboços)
Geração de Ideias: Início de orientações individuais (esboços)
Geração de Ideias: Orientações Individuais (esboços)
Unidade 3: Seleção de Ideias / Orientações Individuais
Escolha dos Croquis para início de desenvolvimento da parte
técnica
Unidade 4: Refinamento das Ideias / Orientações Individuais (ajustes
dos esboços)
Unidade 4: Refinamento das Ideias / Orientações Individuais (ajustes
dos esboços)
Unidade 4: Refinamento das Ideias / Orientações Individuais (ajustes
dos esboços)
Unidade 5: Acabamento e finalização do Book de Criação
Unidade 5: Acabamento e finalização do Book de Criação
OBS. Repor esta aula em data a ser estipulada
Entrega do Book para avaliação

15
acompanhamento dos projetos
16
acompanhamento dos projetos
17
avaliação dos projetos
18
Unidade 5: Bancas
EXAME
ANEXO I: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO BOOK:
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ELEMENTO DO BOOK

CRITÉRIOS

Capa e diagramação (ergonomia materiais e arranjo visual internos coerentes com a proposta conceitual
visual)
acabamento
Folha de abertura ou capa com coerência do nome com a proposta conceitual: o nome dá indicações
nome de coleção
relevantes sobre o tema e a expressividade da coleção de moda
o texto está bem escrito e apresenta em seu conteúdo o tema escolhido de
forma a sensibilizar os leitores
Painel conceito e texto
o painel expressa o conteúdo textual e tem referência na coleção
o texto está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa
Painel Mood e texto

Painel persona e texto

o painel expressa o conteúdo textual do clima da estção e foi produzido
com estética semelhante à da coleção
o painel de persona segue o padrão de montagem visual, com imagens em
boa qualidade e com acabamento adequado - cortes rentes e contínuos,
colagem lisa e sem textura devido a falhas, etc
o painel expressa de forma eficaz a persona, com figuras expressivas e
com a própria montagem seguindo estética coerente com o estilo de vida
escolhido
o texto está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa

Painel Trend e texto

o painel segue o padrão de montagem visual, com imagens em boa
qualidade e com acabamento adequado - cortes rentes e contínuos,
colagem lisa e sem textura devido a falhas, etc
o painel expressa de forma eficaz as tendências de moda (diretrizes de
formas, cores, materiais, etc.), com figuras que apresentem visualmente
(2D) tais referências
o texto está bem escrito e segue as normas da língua portuguesa

Paleta cromática + estudo de
harmonia de cores (quando
houver)

o texto tem tamanho adequado e apresenta de forma clara cada uma das
expressividades dos parâmetros de moda (formas, cores, materiais das
tendências, etc.) associado à proposta de moda
apresentar de 5 a 10 cores em formato padronizado e em superfície
contínua e homogênea

MÁX
0,3
0,3
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,2

0,2
0,1
0,2

0,2
0,1
0,2
0,2

especificação de cada uma das cores com numeração da escala Pantone

0,1

a cartela tem coerência com o tema

0,1

apresentar cada um dos materiais a serem utilizados no formato 10x10 cm
e de forma que possibilite o toque
apresentar as informações: nome comercial, composição e fornecedor para
cada um dos materiais
Cartela de materiais
apresentar cada um dos aviamentos a serem utilizados na coleção de
forma física (amostra) ou visual (imagem)
Identificar os materiais com nome, características visuais e funcionais e
nome de fabricante e fornecedor
apresentar cada um dos tratamentos de superfície (design têxtil: estampas,
texturas, bordados, lavagens, tingimentos e outras interferências têxteis) já
Design têxtil
com os materiais a serem utilizados ou com a descrição dos processos a
serem realizados
o croqui está devidamente apresentado em desenho manual, com
acabamento artístico bem feito e em cores
15 croquis com detalhamento de
o look proposto apresenta de forma coerente e adequada as qualidades
todas as peças ao lado
expressivas do conceito de coleção
desenho técnico de cada um dos itens do vestuário (frente + costas)
a prancha do desfile está exibida com os croquis em cores e na quantidade
de 25, seguindo a ordem proposta pelo aluno e professor orientador para o
Mapa de coleção (15 looks) com desfile
layout, recortes, etc.
a sequência do desfile está razoavelmente coesa, havendo tanto unidade
entre os itens de coleção, bem como sua sequência apresenta novidades
no decorrer da passagem dos looks, instigando aos observadores
os looks selecionados expressam de forma adequada em cor, forma,
Mapa de desfile (3 looks da
material, volume, proporção, textura, etc. o conceito da coleção e as
passarela)
diretrizes de expressão do tema em produto

0,2
0,2
0,2
0,2

0,2

1,25
2,5
1,25
0,1

0,2

0,1
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Produção

Press kit opcional

a sequência dos três looks escolhidos apresenta a coleção e o tema por
meio de "narrativa" que expressa unidade e desperta interesse
a trilha sonora expressa em som aspectos expressivos da coleção
(coerência com tema e expressão visual)
a produção de cabelo, maquiagem e complementos de moda contribui para
expressar o tema/conceito

0,1
0,1
0,1

o press kit está devidamente apresentado (capricho nos acabamentos)

0,1

o press kit utiliza de materiais e/ou expressividade visual semelhantes com
os da coleção e/ou com os da proposta conceitual

0,1
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27TECEX
Código disciplina

TECNOLOGIA EXPERIMENTAL DO VESTUÁRIO
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado em Moda

Professoras

Adriana Cardoso Pereira e
Mariana Battisti de Abreu

Monitor (a)
Tipo

7ª fase

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza

Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

adriana.pereira@udesc
.br
mariana.abreu@udesc.
br

Turma
Nº Vagas: média de 15
por turma
A (Adriana)
X e Y (Mariana)

obrigatória
As aulas serão realizadas em modo presencial (15
encontros - 45 horas), e o restante da carga horária
cumprida com atividades assíncronas via plataforma
Moodle (para completar a carga relativa aos 18
encontros).
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(no retorno presencial)
(h/a)
--09 horas/aula
45 horas/aula
Atividades presenciais realizadas no horário definido pelo
departamento de Moda:
T/X - terça-feira: 13h30min – 16h10min
T/A - quarta-feira: 18h10min – 20h50min
T/Y - quinta-feira: 15h20min – 17h50min
Não há
Livre
Em sala de aula (Laboratório de modelagem): manequim
para modelagem tridimensional (moulage), ferro de
passar e mesa adequada, mesa, papel para molde (90cm
de largura no mínimo, cor marrom ou branca).
Materiais individuais: tecidos, alfinetes, tesouras, réguas
para modelagem, fita métrica, papel.

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

Ementa:
Modelagem do vestuário como processo criativo.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1ª unidade - Apresentação da disciplina (professoras) e das coleções individuais
(acadêmicos), observando as formas e materiais e sua relação com a modelagem.
discussão de possibilidades; registro de ideias através de esboços.
2ª unidade - Apresentação e experimentação de técnicas variadas de modelagem
tridimensional e plana.
Apresentação e discussão a respeito das técnicas; Exercícios de experimentação; Base
anatômica da frente e estudo de possibilidades; Definição dos modelos (exercícios
exploratórios); Interpretação no Manequim; (recorte, marcações, moldes, montagem e
ajustes); Interpretação de modelo ou elementos de modelo para a Coleção de Formatura;
Registros durante os processos.
3ª unidade - Modelagem para coleção de formatura
Processos de criação do modelo ou elemento de modelo para a Coleção de Formatura,
Escolha da técnica (modelagem plana e/ou tridimensional) e execução; Moldes; Ficha
Técnica da Modelagem.
Objetivo: Compreender a modelagem como ferramenta do processo de criação em
moda por meio da experimentação de diferentes técnicas/métodos de modelagem
planificada e/ou tridimensional.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A disciplina terá 03 avaliações:
1. Experimentação de técnicas de modelagem, relacionadas com os painéis
desenvolvidos para o Book de Coleção (Moodboard e/ou Trendboard) - explorar
técnicas/métodos à escolha da(o) discente. (20% da nota final do semestre)
Critérios: A atividade será avaliada de acordo com a execução da técnica, precisa e
interpretação, e qualidade de apresentação.
2. Apresentação do resultado das experimentações: apresentação oral e entrega de
relatório sobre o processo de exploração, descrição dos processos efetuados e
registro das etapas de desenvolvimento. (35% da nota final do semestre)
Critérios: Atividade avaliada observando sua técnica, criatividade, coerência com
conceitos de coleção, e qualidade na apresentação oral e relatório.
3. Modelagem de 1 peça ou 1 traje da coleção de formatura. (45% da nota final do
semestre)
Critérios: precisão do uso da técnica, interpretação e encaixe estrutural dos
moldes, ficha técnica com desenho técnico, qualidade de apresentação.

Bibliografia básica
DUBURG, Annette. Moulage: Arte e técnica no design de moda. Rixt van der Tol;
tradução: Bruna Pacheco. Porto Alegre: Bookman, 2012.
SATO, Hisako. Drapeados: a arte de modelar roupas. São Paulo: G. Gili, 2014. 88 p.
NAKAMICHI, Tomoko. Pattern magic: a magia da modelagem. São Paulo: G. Gili, 2012. 2v.
(GG moda).
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1 - PRESENCIAL
SEMANA DATA*
ATIVIDADES
1
1ª unidade
2
2ª unidade
3
2ª unidade
4
2ª unidade
5
Avaliação 1
6
2ª unidade
7
2ª unidade
8
Atividade assíncrona
9
Avaliação 2
10
3ª unidade
11
3ª unidade
12
3ª unidade
13
3ª unidade
14
3ª unidade
15
Atividade assíncrona
16
3ª unidade e entrega da avaliação 3
17
Atividade assíncrona
18
Encerramento e avaliação da disciplina
EXAME
*Datas a definir conforme possibilidade de retorno da disciplina em modo
presencial e/ou realização de modalidade mista da disciplina.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
6ANAM2
Curso

(XXXX)
Análise Musical II
Licenciatura e Bacharelados em Música

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

Acácio Piedade

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
6ª
Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
30
6
Quartas-feiras 15:20-17:00

Contato
Contato
Nº Vagas
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Não há
Livre
Uso da plataforma zoom assinada pelo professor com
recursos pessoais. Uso da plataforma One Drive e
Moodle.

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

Ementa:
Estudo de técnicas de análise aplicadas a períodos e repertórios específicos; leituras
orientadas, audições comentadas e exercícios de análise musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
- Módulos: Estruturação Frase-Período-Sentença; Forma Sonata; Fuga.
- Desenvolver a capacidade analítica e o conhecimento teórico em análise musical a partir
de repertórios especialmente selecionados.
- Conhecer melhor o repertórios da música de concerto e popular.
- Desenvolver a percepção de formas e estruturas musicais.
- Mostrar modelos para a análise dos repertórios trabalhados.
- Aprofundar o conhecimento estético e histórico sobre os movimentos artísticos dos
repertórios estudados.
- Desenvolver a habilidade da escrita de textos analíticos.
- Aprofundar a compreensão analítica de repertórios executados.
- Discutir a significação musical no repertório trabalhado.
Procedimentos e critérios de Avaliação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 61EV68SH.

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

2

- 2 avaliações, uma para o módulo 1 e outra para os módulos 2 e 3 (na forma de tarefas do
moodle)
- Trabalhos enviados (moodle)
Bibliografia virtual
Opus - Revista Eletrônica da ANPPOM
Per Musi – Revista Acadêmica de Música (UFMG)
Revista Música (USP)
Revista Vortex (UNESPAR)
Orfeu – Revista do PPGMUS (UDESC)
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
26/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula assíncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Aula síncrona (15:20-17:00) 2 hora/aula
Atividade assíncrona 1
2 hora/aula
Atividade assíncrona 2
2 hora/aula
Atividade assíncrona 3
2 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 61EV68SH.

As aulas são gravadas, depositadas no One Drive e compartilhadas com os estudantes.
Tarefas assíncronas serão igualmente prescritas.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
6ANAM4
Curso

(XXXX)
Análise Musical IV
Licenciatura e Bacharelados em Música

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

Acácio Piedade

36
Horários (Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
Contato
Nº Vagas

Fase
Turma
8ª
Zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a) (no
retorno presencial)
(h/a)
30
6
Sextas-feiras 10:10-11:50
Não há
Livre
Uso da plataforma zoom assinada pelo professor com
recursos pessoais. Uso da plataforma One Drive e
Moodle.

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

Ementa:
Debates e problemas teóricos da análise musical; questões sobre a produção de textos de
análise musical; leituras orientadas, audições comentadas e exercícios de análise musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
- Desenvolver a capacidade analítica e o conhecimento teórico em análise musical a partir
de repertórios especialmente selecionados.
- Desenvolver a percepção de formas e estruturas musicais.
- Mostrar modelos para a música do século XX e XXI
- Aprofundar o conhecimento estético e histórico sobre os movimentos artísticos dos
repertórios estudados.
- Desenvolver a habilidade da escrita de textos analíticos.
- Aprofundar a compreensão analítica de repertórios executados.
- Conhecer melhor o mundo da pesquisa e pós-graduação em música
Módulo 1: Introdução à Teoria dos Conjuntos.
Módulo 2: Análise de obras do século XX
Procedimentos e critérios de Avaliação
As aulas são gravadas, depositadas no One Drive e compartilhadas com os estudantes.
Tarefas assíncronas serão igualmente prescritas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código B4Q18OQ9.
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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Bibliografia virtual
Opus - Revista Eletrônica da ANPPOM
Per Musi – Revista Acadêmica de Música (UFMG)
Revista Música (USP)
Revista Vortex (UNESPAR)
Orfeu – Revista do PPGMUS (UDESC)

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
21/05
2
28/05
3
04/06
4
11/06
5
18/06
6
25/06
7
02/07
8
09/07
9
16/07
10
23/07
11
30/07
12
06/08
13
13/08
14
20/08
15
27/08
16
17
18
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula assíncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Aula síncrona (10:10-11:50) 2 hora/aula
Atividade assíncrona 1
2 hora/aula
Atividade assíncrona 2
2 hora/aula
Atividade assíncrona 3
2 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ACÁCIO TADEU DE CAMARGO PIEDADE em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código B4Q18OQ9.

- 2 avaliações, uma para cada módulo (na forma de tarefas do moodle)
- Trabalhos enviados (moodle)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina:
6EDIMU

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
EDITORAÇÃO MUSICAL
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
Não
AM
20
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser definido
N/A
Livre
Software Finale 26 a ser fornecido pela
Universidade. Microcomputador com conexão à
internet e capacidade de transmissão e recepção
de sinais de áudio e vídeo.

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

Ementa: Estudo da música em relação aos seus métodos de escrita e representação.
Os primeiros sistemas de notação. O desenvolvimento da notação musical ocidental.
Métodos de notação na música contemporânea. Utilização do computador como
ferramenta para a notação musical. Software FINALE, utilização prática, principais
comandos e funções; os diversos sistemas de entrada de notas (Speed Entry, Note
Entry, Simple Entry, HyperScribe, MIDIFiles, MIDIScan), ferramentas de edição,
sinais de expressão, ligaduras, espaçamento, recursos diversos. A imprensa musical.
O processo de
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Ao final do semestre o acadêmico deverá ser capaz de manusear com proficiência o
Software Finale 26 para a produção de partituras completas para seu instrumento e
para as mais variadas formações instrumentais. Deverá também ser capaz de criar,
editar e inserir exemplos musicais em arquivos de texto para produção de material
pedagógico e/ou científico.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação será feita de forma escalonada
com tarefas delegadas aula a aula. No final do semestre os alunos se engajarão em
um projeto de editoração maior que preferencialmente envolva outras disciplinas em
andamento.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código TW2Y3Q86.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código TW2Y3Q86.

Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINA
Código disciplina:
6PLAO1

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
PRÁTICA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA I
Bacharelado em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
7ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
3ª feira das 13:30 às 15:30
Não possui
Livre
Violão/apoio de pé para violonista ou aparato
similar/partituras da literatura musical
específica/computador ou celular com conexão
com internet e capacidade de transmissão e
recepção de sinais de áudio e vídeo

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

Ementa: Atuação em projetos artísticos e de ensino do instrumento. Prática artística
em ciclos de recitais públicos. Prática Pedagógica. A disciplina será desenvolvida em
dois semestres, articulada à Prática Artístico-Pedagógica II
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: As atividades da disciplina
estarão ligadas às do Projeto de Extensão Fundamentos da Técnica Violonística:
aproveitaremos o campo propiciado por esse projeto para conduzir os acadêmicos na
prática artístico pedagógica. As aulas ocorrerão em regime de master-classes onde
os acadêmicos terão a oportunidade, sob supervisão do professor, de orientar os seis
extensionistas no tocante a a seu repertório de estudo. Ocorrerão também breves
seminários ministrados pelos acadêmicos visando expor os extensionistas à história,
repertório e prática de performance do violão e seus antecessores. Os acadêmicos
terão também nesse espaço a oportunidade de performance orientada. Como
objetivos principais buscar-se-á racionalizar e aprimorar a prática pedagógica bem
como desenvolver estratégias e métodos de ensino.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação se deterá na apresentação de
dois seminários individuais (70%) e na participação pedagógica/artística ativa em

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 0F302JZY.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 0F302JZY.

aula (30%). Para aprovação, como está definido no regime da Universidade, exigese um mínimo de 75% de presença nas aulas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que
pode ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6PLAO2

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
PRÁTICA ARTÍSTICO-PEDAGÓGICA II
Bacharelado em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
8ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
3ª feira das 13:30 às 15:30
Não possui
Livre
Violão/apoio de pé para violonista ou aparato
similar/partituras da literatura musical
específica/computador ou celular com conexão
com internet e capacidade de transmissão e
recepção de sinais de áudio e vídeo

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

Ementa: Disciplina articulada à Prática Artístico-Pedagógica I. Atuação em projetos
artísticos e de ensino do instrumento
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: As atividades da disciplina
estarão ligadas às do Projeto de Extensão Fundamentos da Técnica Violonística:
aproveitaremos o campo propiciado por esse projeto para conduzir os acadêmicos na
prática artístico pedagógica. As aulas ocorrerão em regime de master-classes onde
os acadêmicos terão a oportunidade, sob supervisão do professor, de orientar os seis
extensionistas no tocante a a seu repertório de estudo. Ocorrerão também breves
seminários ministrados pelos acadêmicos visando expor os extensionistas à história,
repertório e prática de performance do violão e seus antecessores. Os acadêmicos
terão também nesse espaço a oportunidade de performance orientada. Como
objetivos principais buscar-se-á racionalizar e aprimorar a prática pedagógica bem
como desenvolver estratégias e métodos de ensino.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação se deterá na apresentação de
dois seminários individuais (70%) e na participação pedagógica/artística ativa em
aula (30%). Para aprovação, como está definido no regime da Universidade, exigese um mínimo de 75% de presença nas aulas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código D3P5O6O3.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código D3P5O6O3.

Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que
pode ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6IOLAO1

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO I - VIOLÃO
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
1ª
AM
1
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser agendado individualmente com o acadêmico
INSTRUMENTO III - Violão
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade de
transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

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

Ementa: Estudos de técnica, mecanismo, sonoridade e recursos expressivos do
instrumento visando a execução de repertório progressivo em nível médio de
complexidade e dificuldade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Ao final do curso, o aluno do
curso de Bacharelado em Música – modalidade Violão deverá estar apto a interpretar
obras de variadas épocas e estilos, bem como identificar e solucionar problemas
técnicos e interpretativos decorrentes desta prática. Assim sendo, o conteúdo do
curso abrangerá, de maneira integrada, os seguintes itens:
•
Revisão de elementos técnicos essenciais, incluindo postura e mecanismo;
•
Prática de técnica avançada, visando o fortalecimento e agilidade musculares;
•
Desenvolvimento da sonoridade, de maneira a explorar todas os matizes
timbrísticos que o instrumento oferece, bem como volume e projeção sonora;
•
Estudo teórico e prático do repertório solo, abrangendo peças significativas
dos vários períodos estilísticos nos quais a literatura violonística se faz presente:
Repertório Renascentista, Barroco, Clássico, Romântico, “Segoviano” e repertório do
século XX e XXI.
•
Metodologia de estudo do instrumento;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código V85O9T4L.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código V85O9T4L.

•
Prática de performance.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação final do aproveitamento do aluno
dar-se-á a partir da soma das seguintes avaliações parciais realizadas no decorrer no
semestre:
• Banca I: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá no dia 07/07/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Banca II: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá dia 25/08/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Provas de Técnica Instrumental: Com peso de 20% da nota final (10% + 10%), duas
avaliações serão marcadas por cada professor com seu aluno e considerarão a
participação em aula, o desenvolvimento aferido no semestre e o desempenho nas
provas;
• Auto avaliação: Com peso de 10% da nota final, é uma reflexão, uma autoanálise
da rotina de estudos de cada aluno e o conhecimento instrumental e teórico das obras
estudadas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6INLAO1

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO I - VIOLÃO
Licenciatura em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
3ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser definido
Sem pré-requisito
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade
de transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

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

Ementa: Desenvolvimento dos recursos técnicos e musicais através de prática de
exercícios e repertório progressivo; reconhecimento de toda a extensão do braço do
violão; estudo sistematizado da formação de acordes no instrumento; prática de
acompanhamento; elaboração de arranjos em contextos musicais que utilizem o
violão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
· Prática de alongamentos gerais e específicos;
· Prática de técnica instrumental: arpejos de mão direita, rasgueados, escalas,
ligados, translados, trinados em uma e duas cordas, distenção e contração
da mão esquerda;
· Práticas de repertório solo, de grupo e acompanhamento;
· Leitura musical.
· Apreciação musical;
Procedimentos e critérios de Avaliação: Uma avaliação parcial do desenvolvimento,
presença e interesse de cada um será realizada a cada aula. No decorrer do
semestre serão propostas aos alunos duas avaliações práticas. Terão também peso

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código P53I25QH.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código P53I25QH.

na avaliação final a assiduidade, o interesse e a participação individual de cada
aluno.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada grupo. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada grupo. Paralelamente, material de apoio
poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico. Como
referência, indica-se o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6IOLAO2

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO II - VIOLÃO
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
2ª
AM
1
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser agendado individualmente com o acadêmico
INSTRUMENTO I - Violão
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade de
transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

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

Ementa: Aprimoramento técnico, conceituação e prática do mecanismo e recursos
expressivos do instrumento visando a execução de repertório progressivo de
complexidade e dificuldade medianas; prática de leitura à primeira vista.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Ao final do curso, o aluno do
curso de Bacharelado em Música – modalidade Violão deverá estar apto a interpretar
obras de variadas épocas e estilos, bem como identificar e solucionar problemas
técnicos e interpretativos decorrentes desta prática. Assim sendo, o conteúdo do
curso abrangerá, de maneira integrada, os seguintes itens:
•
Revisão de elementos técnicos essenciais, incluindo postura e mecanismo;
•
Prática de técnica avançada, visando o fortalecimento e agilidade musculares;
•
Desenvolvimento da sonoridade, de maneira a explorar todas os matizes
timbrísticos que o instrumento oferece, bem como volume e projeção sonora;
•
Estudo teórico e prático do repertório solo, abrangendo peças significativas
dos vários períodos estilísticos nos quais a literatura violonística se faz presente:
Repertório Renascentista, Barroco, Clássico, Romântico, “Segoviano” e repertório do
século XX e XXI.
•
Metodologia de estudo do instrumento;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 1434MUOZ.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 1434MUOZ.

•
Prática de performance.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação final do aproveitamento do aluno
dar-se-á a partir da soma das seguintes avaliações parciais realizadas no decorrer no
semestre:
• Banca I: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá no dia 07/07/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Banca II: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá dia 25/08/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Provas de Técnica Instrumental: Com peso de 20% da nota final (10% + 10%), duas
avaliações serão marcadas por cada professor com seu aluno e considerarão a
participação em aula, o desenvolvimento aferido no semestre e o desempenho nas
provas;
• Auto avaliação: Com peso de 10% da nota final, é uma reflexão, uma autoanálise
da rotina de estudos de cada aluno e o conhecimento instrumental e teórico das obras
estudadas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6INLAO2

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO II - VIOLÃO
Licenciatura em Música - Violão
André Ferreira de
Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
4ª
A
10
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser definido
INSTRUMENTO I - VIOLÃO - 6INLAO1
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade
de transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

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

Ementa: Ampliação dos conceitos técnicos essenciais; reconhecimento da região
média do braço do violão; cifragem em nível intermediário; padrões rítmicos de mão
direita aplicadas a progressões harmônicas de crescente complexidade;
transposição; prática de acompanhamento; prática de conjunto de violões; conceitos
práticos sobre o uso do violão como apoio didático na sala de aula.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
· Prática de alongamentos gerais e específicos;
· Prática de técnica instrumental: arpejos de mão direita, rasgueados, escalas,
ligados, translados, trinados em uma e duas cordas, distenção e contração
da mão esquerda;
· Práticas de repertório solo, de grupo e acompanhamento;
· Leitura musical.
· Apreciação musical;
Procedimentos e critérios de Avaliação: Uma avaliação parcial do desenvolvimento,
presença e interesse de cada um será realizada a cada aula. No decorrer do
semestre serão propostas aos alunos duas avaliações práticas. Terão também peso

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código U2V09Q9P.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código U2V09Q9P.

na avaliação final a assiduidade, o interesse e a participação individual de cada
aluno.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada grupo. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada grupo. Paralelamente, material de apoio
poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico. Como
referência, indica-se o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte weblink: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DE DISCIPLINA
Código disciplina:
6IOLAO7

Curso:
Professor(a)
Monitor(a):
Tipo:
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Disciplina:
INSTRUMENTO VII - VIOLÃO
Bacharelado em Música - Violão
André
Ferreira
de Contato:
Moura
andre.moura@udesc.br
Não possui
Contato: Não se aplica
Fase
Turma
N. Vagas
7ª
AM
1
Moodle UDESC / Zoom
Atividades Atividades Atividades
Presencial
Síncronas Assíncron (h/a)
(h/a)
as (h/a)
(no retorno presencial)
36
00
00
A ser agendado individualmente com o acadêmico
INSTRUMENTO VI - Violão
Livre
Violão/apoio de pé para violonista/partituras da
literatura musical específica/computador ou
celular com conexão com internet e capacidade de
transmissão e recepção de sinais de áudio e
vídeo.

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

Ementa: Estudo das formas musicais mais complexas tais como a suíte, a sonata, a
fuga e o concerto, dentro do repertório de obras originais para o violão e de
transcrições; peculiaridades da linguagem musical contemporânea do violão;
orientação para elaboração e performance de recital; preparação técnica, musical e
psicológica para a performance em público: concerto com orquestra.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos: Ao final do curso, o aluno do
curso de Bacharelado em Música – modalidade Violão deverá estar apto a interpretar
obras de variadas épocas e estilos, bem como identificar e solucionar problemas
técnicos e interpretativos decorrentes desta prática. Assim sendo, o conteúdo do
curso abrangerá, de maneira integrada, os seguintes itens:
•
Revisão de elementos técnicos essenciais, incluindo postura e mecanismo;
•
Prática de técnica avançada, visando o fortalecimento e agilidade musculares;
•
Desenvolvimento da sonoridade, de maneira a explorar todas os matizes
timbrísticos que o instrumento oferece, bem como volume e projeção sonora;
•
Estudo teórico e prático do repertório solo, abrangendo peças significativas
dos vários períodos estilísticos nos quais a literatura violonística se faz presente:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 0788RVWC.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ANDRE FERREIRA DE MOURA em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 0788RVWC.

Repertório Renascentista, Barroco, Clássico, Romântico, “Segoviano” e repertório do
século XX e XXI.
•
Metodologia de estudo do instrumento;
•
Prática de performance.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação final do aproveitamento do aluno
dar-se-á a partir da soma das seguintes avaliações parciais realizadas no decorrer no
semestre:
• Banca I: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá no dia 07/07/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Banca II: Com peso de 35% da nota final, ocorrerá dia 25/08/2021; programa: 8 a
12 minutos do repertório bimestral;
• Provas de Técnica Instrumental: Com peso de 20% da nota final (10% + 10%), duas
avaliações serão marcadas por cada professor com seu aluno e considerarão a
participação em aula, o desenvolvimento aferido no semestre e o desempenho nas
provas;
• Auto avaliação: Com peso de 10% da nota final, é uma reflexão, uma autoanálise
da rotina de estudos de cada aluno e o conhecimento instrumental e teórico das obras
estudadas.
Bibliografia virtual: A bibliografia é específica e centrada no desenvolvimento
individual de cada aluno. Assim sendo, será fornecida pelo próprio professor em
formato de documento portátil (pdf – portable document format), consideradas as
carências e habilidades sazonais de cada acadêmico. Paralelamente, material de
apoio poderá ser pesquisado e proposto como conteúdo pelo próprio acadêmico.
Como referência, indico o sítio da Biblioteca Virtual de Partituras – Petrucci, que pode
ser acessado através do seguinte web link: https://imslp.org/wiki/Main_Page
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PCON3B)
Código disciplina

(Prática de Conjunto III)
Nome disciplina

Curso

Música - Licenciatura

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Fase
3ª obrigatória
Moddle
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
B
Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
(48) 988235949
Contato(48)
N. Vagas
10
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

26
10
Quinta-feira as 8h20 -10h

-

Não há
Livre
Computador, webcam, microfone, internet

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

Ementa:
Prática musical em conjunto e diversificada. Postura crítica e prática diante da
realidade social a partir da observação e registro de um contexto específico.
Organização, elaboração e execução de repertório a apresentar no referido
contexto, prevendo a interação musical do público. A música na interface com o
gênero, a etnia, as camadas sociais e a geração. Identidades sociomusicais da
infância e adolescência.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Propiciar ao estudante o desenvolvimento das habilidades práticas e didáticas,
físicas, perceptivas e emotivas intrínsecas à prática musical em grupo.
Específicos:
Vincular práticas didáticas na rotina das aulas e nos ensaios.
Proporcionar a prática da improvisação, invenção, transcrição e arranjos.
Realizar ao menos uma apresentação pública durante o semestre com recurso de
gravação.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código H697PQ6Y.
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Bibliografia virtual
ADOLFO, Antonio. Arranjo: um Enfoque Atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997.
ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
CANDAU, Vera (org.). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas.
Petrópolis: Vozes, 2002.
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986.
CURIA, Wilson. Harmonia Moderna e Improvisação. São Paulo: Fermata, 1990.
FARIA, Nelson. A arte da improvisação. Rio de Janeiro, Lumiar editora, 1994.
GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 8a ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003.
MELLO, Maria Ignez C. 2007. Relações de gênero e musicologia: reflexões para
uma análise do contexto brasileiro. Revista Eletrônica de Musicologia. Vol XI.
www.ufpr.br
PAZ, Juan Carlos. Introdução à música do nosso tempo. São Paulo: Duas Cidades,
1976. 527p.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica Educação e realidade,
Vol 16 (2), Porto Alegre, 1990, p.5-22.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
13/05
2
20/05
3
27/05
4
10/06

ATIVIDADES
Aula síncrona (quinta-feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código H697PQ6Y.

Contextualizar as especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero
musical, tais como: retórica, ornamentação, sistemas de afinação, improvisação,
articulações;
Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório
selecionado.
Conteúdo:
Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e
selecionadas, com enfoque na produção de obras vocais.
Pesquisa de repertório folclórico e autoral das tradicões musicais brasileiras
oriundas do período histórico acima pesquisado;
Elaboração de arranjos e transcrições vocais do repertório folclórico e autoral
selecionado;
Trabalho de percepção auditiva em sala de aula para o espaço sonoro constitutivo
do repertório selecionado;
Execução: Ensaio do mateirla elaborado e leitura à primeira vista de bibliografia
escrita,
Pesquisa de repertório vocal dos períodos da Ars Nova e Renascença europeia,
priorizando a península ibérica e a Itália;
Apresentação pública do programa elaborado e preparado através de gravação.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
Realização individual de transcrições e invenções - 50%
Ensaio e performance musical do material trabalhado através de gravações de
áudio - 50%
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17/06
24/06
01/07
08/07
15/07
22/07
29/07
05/08
12/08
19/08
26/08
28/08
02/09
09/09

Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quinta -feira as 8h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código H697PQ6Y.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PCON5A)
Código disciplina

(Prática de Conjunto V)
Nome disciplina

Curso

Música - Licenciatura

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Fase
5ª obrigatória
Moddle
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
A
Atividades
Assíncronas
(h/a)

Contato
(48) 988235949
Contato(48)
N. Vagas
10
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

26
10
Sexta-feira as 8h20 -10h

-

Não há
Livre
Computador, webcam, microfone, internet

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

Ementa:
Execução em grupo de obras do repertório da música histórica/erudita e popular
(adaptar para gravação do repertório). Desenvolvimento de consciência de conjunto
através da prática e apreciação de música desse gênero. Adequação do repertório
às formações instrumentos de cordas. Prática de leitura a primeira vista.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Propiciar ao estudante o desenvolvimento das habilidades práticas e didáticas,
físicas, perceptivas e emotivas intrínsecas à prática musical em grupo.
Específicos:
Vincular práticas didáticas na rotina das aulas e nos ensaios.
Proporcionar a prática da improvisação, invenção, transcrição e arranjos.
Realizar ao menos uma apresentação pública durante o semestre com recurso de
gravação.
Contextualizar as especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero
musical, tais como: retórica, ornamentação, sistemas de afinação, improvisação,
articulações;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código OZ2E861A.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
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DEPARTAMENTO DE Música
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
Realização individual de transcrições e invenções - 50%
Ensaio e performance musical do material trabalhado através de gravações de
áudio - 50%

Bibliografia virtual
ADOLFO, Antonio. Arranjo: um Enfoque Atual. Rio de Janeiro: Lumiar, 1997.
ALMADA, Carlos. Arranjo. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.
CANDAU, Vera (org.). Sociedade, educação e cultura(s): questões e propostas.
Petrópolis: Vozes, 2002.
CHEDIAK, Almir. Harmonia e Improvisação, (2 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1986.
CURIA, Wilson. Harmonia Moderna e Improvisação. São Paulo: Fermata, 1990.
FARIA, Nelson. A arte da improvisação. Rio de Janeiro, Lumiar editora, 1994.
GUEST, Ian. Arranjo: Método Prático, (3 vol.). Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 8a ed. Rio de Janeiro:
DP&A, 2003.
MELLO, Maria Ignez C. 2007. Relações de gênero e musicologia: reflexões para
uma análise do contexto brasileiro. Revista Eletrônica de Musicologia. Vol XI.
www.ufpr.br
PAZ, Juan Carlos. Introdução à música do nosso tempo. São Paulo: Duas Cidades,
1976. 527p.
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica Educação e realidade,
Vol 16 (2), Porto Alegre, 1990, p.5-22.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
14/05
2
21/05
3
28/05
4
11/06
5
18/06
6
25/06
7
02/07
8
09/07
9
16/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código OZ2E861A.

Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório
selecionado.
Conteúdo:
Apreciação e escolha do repertório voltado, principalmente, às poéticas
contemporâneas. Desenvolvimento das potencialidades de cada integrante dos
grupos através do planejamento dos exercícios de invenção.
Prática da improvisação. Princípios, Técnica e elementos da invenção, transcrição e
arranjo (forma, estrutura, melodia, harmonia, dinâmica, ritmo, etc...).
Interdisciplinaridade com a percepção musical. Idealização, criação e aplicação de
atividades didáticas relativas ao conteúdo da disciplina. Ensaio das obras, arranjos e
transcrições finalizados. Prática da performance destinada a apresentações durante
o semestre através de gravações.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
23/07
30/07
06/08
13/08
20/08
27/08
29/08
03/09
10/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código OZ2E861A.

Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 8h20)
Aula assíncrona
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PCON2
Código disciplina

Prática de Coral I
Nome da disciplina

Curso

Música licenciatura e bacharelado

Professor (a)

Cristina M. Emboaba da C. J. de
Camargo
Cristian Gonçalves

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Contato (48)
988235949
Contato
(48)99481147
Fase 1
Turma
Nº Vagas
Obrigatória
única
45
Moddle, programa Jamulus e interface de áudio Asio4all
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial) –
utilização do programa
Jamulus que permite o
canto coletivo online,
substituindo as atividades
presenciais.

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

20
Quinta-feira às 10h20

6

10

Não há
Livre
Programa Jamulus, interface de áudio Asio4all, internet
cabeada e fone de ouvido com microfone

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

Ementa: A pratica de vocal em conjunto. Desempenho vocal: respiração, emissão, afinação,
qualidade sonora, interpretação e expressividade. Formação de grupos vocais. Estudo de
repertorio coral a capella e/ ou com acompanhamento instrumental. Realização de obras
corais do Canto Gregoriano a Renascença, sacras e profanas, acompanhando o currículo de
Historia da Musica para esse periodo. Musica folclórica de variadas etnias.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Objetivos: Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos teóricopráticos
priorizando a execução de repertório variado nas diferentes formações vocais conjuntas. A
pratica de vocal em conjunto. Desempenho vocal: respiração, emissão, afinação, qualidade

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 6D52CU3Y.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
Aulas práticas não-presenciais síncronas e prática cocal coletiva através do programa
Jamulus:
- Conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- estudo do repertório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
- Apreciação musical e Audições comentadas: Discussões críticas sobre estética da música
vocal através dos tempos.
Avaliação:
-Participação nas aulas síncronas -33%
-realização das tarefas (gravação de áudios)- 33%
-participação no canto coletivo através do programa Jamulus -34%
Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro:
Revinter, 1997 COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Colégio Sinodal,
2005.
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto Coral no
Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e da teoriaprocessos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo: ECA/USP. Tese de
Doutorado. 2014.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma metodologia de
preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE ARTES. Doutorado em
Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática coral
numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de Mestrado,
1990.
GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura – Assessoria
Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 6D52CU3Y.

sonora, interpretação e expressividade. Formação de grupos vocais. Estudo de repertorio
coral a capella e/ ou com acompanhamento instrumental. Realização de obras corais do
Canto Gregoriano a Renascença, sacras e profanas, acompanhando o currículo de Historia
da Musica para esse periodo. Musica folclórica de variadas etnias.
Conteúdo programático:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras: do Canto
Gregoriano à escrita moderna. Afinação: exercícios conjuntos. Afinação: exercícios
conjuntos. Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental.do Repertório Coral histórico e secular. Prática de repertório: estudo de peças
vocais a capella e/ou com acompanhamento instrumental.do Repertório Coral histórico e
secular. A prática coral numa perspectiva da educação musical
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
13/05
2
20/05
3
27/05
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME

29/07
05/08
12/08
19/08
26/08
28/08
02/09
09/09

ATIVIDADES
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula assíncrona
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona quinta-feira às 10h20 no Jamulus
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 6D52CU3Y.

PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série Didática),
2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAC-2)
Código disciplina

(Prática de Coral II)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo
Cristian Gonçalves

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Fase 2
Turma
Obrigatória
única
Moddle e programa Jamulus
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
(48) 988235949
Contato(48)
99481147
N. Vagas
45
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
utilização do
programa Jamulus
que permite o
canto coletivo
online,
substituindo as
atividades
presenciais.

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

20
6
Sexta-feira as 10h20 -12h

10

Não há
Livre
Computador, webcam, fone de ouvido com
microfone, internet cabeada, programa Jamulus e
interface de áudio Asio 4all

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

Ementa:
Aprimoramento da prática da música vocal em conjunto. Desempenho vocal:
respiração, afinação, qualidade sonora e expressividade. Questões de estilo na
música vocal em grupo. Estudo de repertório coral a cappella e/ou com
acompanhamento instrumental através da audição e realização de obras corais de
épocas variadas. Discussão crítica sobre a construção da aísthesis e a formação do
gosto musical e do juízo estético no educando.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código LK5606DK.
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Gravação em áudio do Solfejo das vozes das obras trabalhadas -33%
A2: Participação nas aulas síncronas -33%
A3: Atividade prática coral coletiva através do programa Jamulus -34%

Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro: Revinter, 1997
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Colégio Sinodal, 2005.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - Instituto de Artes.
Doutorado em Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado, 1990.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código LK5606DK.

Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos poéticoteórico-práticos, priorizando a performance de repertório variado nas diferentes
formações vocais conjuntas.
Específicos:
a) Desenvolver o controle e a consciência corporal por meio de exercícios
específicos de
respiração, apoio diafragmático e emissão vocal.
b) Aprimorar a prática vocal em grupo contemplando afinação, interpretação,
sonoridade, equilíbrio entre as partes nas
diversas formações vocais.
c) Propiciar a prática de repertório visando a acuidade do aluno no tocante à leitura,
fluência rítmica, timbre e equilíbrio sonoro.
d) Conhecer, analisar e aprimorar a escuta musical e a interpretação de repertório
coral do periodo histórico estudado.
e) Promover discussão sobre a prática coral numa perspectiva educacional durante
a formação do educador musical.
f) Apresentar publicamente os resultados da disciplina em forma de concerto a
capella e/ou com acompanhamento instrumental.
Conteúdo:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras.
Interpretação vocal: dinâmica, fraseado e questões estéticas e estilísticas.
Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental do Repertório Coral histórico e secular: Final da Renascença e
Barroco. Aspectos artísticos da prática coral. A prática coral numa perspectiva da
educação musical. Aulas práticas de conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
14/05
2
21/05
3
28/05
4
04/06
5
11/06
6
18/06
7
25/06
8
9

02/07
09/07

10

16/07

11
12

23/07
30/07

13

06/08

14
15
16
17
18
EXAME

13/08
20/08
27/08
03/09
10/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (sexta -feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula síncrona (sexta-feira as 10h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código LK5606DK.

GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura –
Assessoria Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.
PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série
Didática), 2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAC-3)
Código disciplina

(Prática de Coral III)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Contato
(48) 988235949

Fase 3
Turma
Eletiva
única
Moddle e programa Jamulus
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

N. Vagas
45

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
utilização do
programa
Jamulus que
permite o canto
coletivo online,
substituindo as
atividades
presenciais.

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

20
6
Quarta-feira as 10h20 -12h

10

Não há
Livre
Computador, webcam, fone de ouvido com
microfone, internet cabeada, programa Jamulus e
interface de áudio Asio 4all

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

Ementa:
A pratica vocal em conjunto. Estudo de obras do repertório vocal em grupo incluindo
gêneros, autores e épocas relacionados ao currículo de historia da musica (períodos
barroco tardio e classico). Musica popular de variadas nacionalidades.
Aprimoramento da prática da música vocal em conjunto. Aspectos interpretativos na
música vocal em conjunto. Audição de obras vocais. Realização de obras vocais em
grupo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código S93ATI60.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Música
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Gravação em áudio do Solfejo das vozes das obras trabalhadas -33%
A2: Participação nas aulas síncronas -33%
A3: Atividade prática coral coletiva através do programa Jamulus -34%

Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro: Revinter, 1997 COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo:
Colégio Sinodal, 2005.
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE
ARTES. Doutorado em Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado, 1990.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código S93ATI60.

Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos poéticoteórico-práticos, priorizando a performance de repertório variado nas diferentes
formações vocais conjuntas.
Específicos:
a) Desenvolver o controle e a consciência corporal por meio de exercícios
específicos de
respiração, apoio diafragmático e emissão vocal.
b) Aprimorar a prática vocal em grupo contemplando afinação, interpretação,
sonoridade, equilíbrio entre as partes nas
diversas formações vocais.
c) Propiciar a prática de repertório visando a acuidade do aluno no tocante à leitura,
fluência rítmica, timbre e equilíbrio sonoro.
d) Conhecer, analisar e aprimorar a escuta musical e a interpretação de repertório
coral do periodo histórico estudado.
e) Promover discussão sobre a prática coral numa perspectiva educacional durante
a formação do educador musical.
f) Apresentar publicamente os resultados da disciplina em forma de concerto a
capella e/ou com acompanhamento instrumental.
Conteúdo:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras.
Interpretação vocal: dinâmica, fraseado e questões estéticas e estilísticas.
Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental do Repertório Coral histórico e secular: Barroco e Clássico. Aspectos
artísticos da prática coral. A prática coral numa perspectiva da educação musical.
Aulas práticas de conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
12/05
2
19/05
3
26/05
4
02/06
5
09/06
6
16/06
7
23/06
8
9

30/06
07/07

10

14/07

11
12

21/07
28/07

13

04/08

14
15
16
17
18
EXAME

11/08
18/08
25/08
01/09
08/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (s quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código S93ATI60.

GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura –
Assessoria Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.
PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série
Didática), 2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAC-5)
Código disciplina

(Prática de Coral V)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião de
Camargo

Contato
(48) 988235949

Fase 5
Turma
Eletiva
única
Moddle e programa Jamulus
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

N. Vagas
45

Monitor (a)
Tipo Obrigatória
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)
utilização do
programa
Jamulus que
permite o canto
coletivo online,
substituindo as
atividades
presenciais.

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

20
6
Quarta-feira as 10h20 -12h

10

Não há
Livre
Computador, webcam, fone de ouvido com
microfone, internet cabeada, programa Jamulus e
interface de áudio Asio 4all

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

Ementa:
Estudo e análise de obras do repertório vocal em grupo com e sem
acompanhamento instrumental. Aprimoramento da prática musical vocal em grupo,
incluindo técnica e interpretação musical aplicados ao repertório do século XX e
XXI, incluindo a música brasileira de concerto, folclórica e popular. Apresentações
públicas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código AN79K89T.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Música
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Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Gravação em áudio do Solfejo das vozes das obras trabalhadas -33%
A2: Participação nas aulas síncronas -33%
A3: Atividade prática coral coletiva através do programa Jamulus -34%

Bibliografia virtual
AIZPURUA, P. Teoria del conjunto coral. Madrid: Real Musical, 1986.
BEHLAU, Mara e REHDER, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro: Revinter, 1997 COELHO, H.. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo:
Colégio Sinodal, 2005.
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
DINVILLE, Claire. A Técnica da Voz Cantada. Rio de Janeiro: Enelivros, 1993.
FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE
ARTES. Doutorado em Música. 2009.
FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado, 1990.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código AN79K89T.

Promover o desenvolvimento vocal e auditivo por meio de conhecimentos poéticoteórico-práticos, priorizando a performance de repertório variado nas diferentes
formações vocais conjuntas.
Específicos:
a) Desenvolver o controle e a consciência corporal por meio de exercícios
específicos de
respiração, apoio diafragmático e emissão vocal.
b) Aprimorar a prática vocal em grupo contemplando afinação, interpretação,
sonoridade, equilíbrio entre as partes nas
diversas formações vocais.
c) Propiciar a prática de repertório visando a acuidade do aluno no tocante à leitura,
fluência rítmica, timbre e equilíbrio sonoro.
d) Conhecer, analisar e aprimorar a escuta musical e a interpretação de repertório
coral do periodo histórico estudado.
e) Promover discussão sobre a prática coral numa perspectiva educacional durante
a formação do educador musical.
f) Apresentar publicamente os resultados da disciplina em forma de concerto a
capella e/ou com acompanhamento instrumental.
Conteúdo:
Técnica vocal: noções básicas aplicadas à prática coral. Leitura de partituras.
Interpretação vocal: dinâmica, fraseado e questões estéticas e estilísticas.
Apreciação musical: escuta analítica, comparativa de repertório representativo.
Prática de repertório: estudo de peças vocais a capella e/ou com acompanhamento
instrumental do Repertório Coral histórico e secular: Clássico e Romântico.
Aspectos artísticos da prática coral. A prática coral numa perspectiva da educação
musical. Aulas práticas de conscientização corporal e vocal
- Condicionamento vocal e respiratório
- Dinâmicas em grupos menores
- Ensaios de naipe
- Ensaios do repertório coral histórico e secular
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
12/05
2
19/05
3
26/05
4
02/06
5
09/06
6
16/06
7
23/06
8
9

30/06
07/07

10

14/07

11
12

21/07
28/07

13

04/08

14
15
16
17
18
EXAME

11/08
18/08
25/08
01/09
08/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula síncrona (s quarta -feira as 10h20) com programa
Jamulus
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula síncrona (quarta -feira as 10h20)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código AN79K89T.

GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para la
dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.
KERR, Samuel. Monitores corais. São Paulo: Secretaria de Estado da Cultura –
Assessoria Especial de Música – Oficina Cultural “Oswaldo de Andrade”, 1989.
PHILLIPOT, Michel 16 Cânones São Paulo: Novas Metas, 1989.
RIO DE JANEIRO/ PREFEITURA. Música na escola: O uso da voz. Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação/ Conservatório Brasileiro de Música (Série
Didática), 2000.
SOBREIRA, S. Desafinação vocal. Rio de Janeiro: Musimed, 2003.
ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento.1979.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6PRAR1)
Código disciplina

(Prática de Regência I)
Nome disciplina

Curso

Música -Licenciatura e Bacharelado

Professor (a)

Profa. Dra. Cristina Moura
Emboaba da Costa Julião
de Camargo
Vinicius Manhaes

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

Fase 3ª
Turma
Obrigatória
única
Moddle
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
20
8
Quarta-feira as 13h30

Contato
(48) 98823-5949
Contato(48)960693
46
N. Vagas
20
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
8

Não há
Livre
Computador, webcam, microfone, internet

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

Ementa:
A regência na história. As diversas funções da regência e do regente. A regência
coral. Tipos de agrupamento vocal, distribuição das vozes, organização e
localização dos naipes de um coral. Postura corporal e exercício de independência
gestual. Esquemas básicos e convenções da regência. Entradas e cortes. A
regência aplicada em peças musicais diversas.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A regência na história. As diversas funções da regência e do regente. A regência
coral. Tipos de agrupamento vocal, distribuição das vozes, organização e
localização dos naipes de um coral. Postura corporal e exercício de independência
gestual. Esquemas básicos e convenções da regência. Entradas e cortes. A
regência aplicada em peças musicais diversas.
Específicos:
Discutir sobre a prática da regência como instrumento de educação musical;
- Discutir as funções da regência, do regente e técnicas de ensaio;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 7JN56B9D.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Música
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Bibliografia virtual
CAMARGO, C. M. E. C. J. Criação e Arranjo: Modelos para o repertório de Canto
Coral no Brasil. São Paulo: ECA/USP. Dissertação de mestrado. 2010.
- CAMARGO, C. M. E. C. J. O ensino musical na perspectiva da poética, da práxis e
da teoria- processos de formação alternativos à indústria da cultura. São Paulo:
ECA/USP. Tese de Doutorado. 2014.
- COELHO, H. Técnica vocal para coros. Novo Hamburgo: Sinodal, 2001.
- FERNANDES, A. J. O Regente e a construção da sonoridade coral: uma
metodologia de preparo vocal para coros.Campinas:UNICAMP - INSTITUTO DE
ARTES. Doutorado em Música. 2009.
- FIGUEIREDO, S. L. F. O ensaio coral como momento de aprendizagem: a prática
coral numa perspectiva de educação musical. Porto Alegre: UFRGS, Dissertação de
Mestrado. 1990.
- FONTERRADA, Marisa T. O. De Tramas e Fios. Um Ensaio sobre Música e
Educação. São Paulo: Editora UNESP/Funarte, 2008.
- GALLO, J.A., Graetzer, G., Nardi, H. & Russo, A. El director de coro: Manual para
la dirección de coros vocacionales. Buenos Aires: Ricordi Americana, 1979.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 7JN56B9D.

- Discussão sobre os principais norteadores da técnica gestual do regente: postura
física, aspectos psicológicos e emocionais, intenções, expressividade e
comunicação verbal e não verbal;
-Praticar os gestos preparatórios: independência de mãos, entradas e finalização
(cortes), articulação e dinâmica musicais;
- Esquemas gestuais de compasso binário, ternário e quaternário simples;
- Iniciar o contato com o repertório adotado ressaltando aspectos expressivos
musicais do canto e abordando técnica vocal básica;
- Analisar peças musicais ressaltando os critérios gerais de adequação para
escolha da mesma;
- Desenvolver teórica e praticamente a regência em grupos vocais e outros
agrupamentos instrumentais simples;
- Estabelecer relações entre a prática coral e a educação musical em diversos
níveis;
- Reger cânones e peças musicais a 2, 3 e 4 vozes.
Conteúdo:
Histórico da regência. Regência e educação musical: Funções do regente e do
professor e a prática coral na perspectiva da educação musical. Regente e
professor de música, regente enquanto formador estético, regente e a questão do
intérprete. Preparação gestual: Postura corporal, relaxamento e coordenação
motora, movimentos convencionais e não convencionais, posição inicial, marcação
de compassos, entradas e cortes, controle da velocidade e da expressão. A
preparação do regente: técnica e musical, percepção auditiva, escolha e estudo do
repertório, autoconhecimento e controle emocional, organização e administração de
ensaios. Organização coral: Aspectos administrativos, questões de convívio em
grupo, conhecimento técnico vocal, fisiológico e musicais. Ensaio coral:
planejamento, aplicação e avaliação. Prática de regência: realização musical de
cânones e peças a 2 e 3 vozes.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A1: Estudo técnico da partitura - Análise hermenêutica e musical, Solfejo das vozes
e elaboração da linha de regência como ferramentas técnicas para o estudo da
partitura -33%
A2: Gravação em vídeo da regência das obras trabalhadas – 33%
A3: Atividade prática da regência presencial (quando for possível) onde cada aluno
realizará uma obra coral com o grupo-34%
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
12/05
2
19/05
3
26/05
4
02/06
5
09/06
6
16/06
7
23/06
8
30/06
9
07/07
10
14/07
11
21/07
12
28/07
13
04/08
14
15
16
17
18
08/09
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona
Aula síncrona (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula presencial quando possível (quarta-feira as 13h30)
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CRISTINA MOURA EMBOABA DA COSTA JULIÃO DE CAMARGO em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 7JN56B9D.

- LAGO, S. A arte da regência: História, técnica e maestros. Rio de Janeiro: Lacerda
Editores, 2002. --MARTINEZ, E., Sartori, D., Goria, P. & Brack, R. Regência coral:
Princípios básicos. Curitiba: Editora Dom Bosco, 2000.
- MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Brasília: MusiMed, 1986.
- NETO, José Viegas M. A Comunicação Gestual da Regência de Orquestra. São
Paulo: Annablume, 1993.
- ZANDER, O. Regência coral. Porto Alegre: Movimento, 1979.
- SWANWICK, Keith. Ensinando Música Musicalmente. São Paulo, Editora Moderna,
2008.
SWANWICK, K. Permanecendo fiel à música na educação musical. In: Anais do II
encontro anual da ABEM. Porto Alegre, 1993. TOURINHO, Irene. Seleção de
repertório para o ensino de música. In: Em pauta, v5, no 8. Porto Alegre, p. 17-28,
1993.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN-3-GS)
Código disciplina

(INSTRUMENTO III-PIANO)
Nome disciplina

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

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

Guilherme A. S. Barros

36/54/72

Fase
Turma
3
1
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
1
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

3h
2h
terça-feira, das 14h às 15h30; das 15h30 às 17h
Piano II
Livre
Computador com câmera e áudio; teclado ou
piano.

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de leitura e de
estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo,
incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
2. Desenvolver técnicas de estudo e leitura;
3. Preparar o aluno para o ensino de piano;
4. Realizar obras de diferentes estilos e períodos;
5. Preparar o aluno para apresentações públicas.
O aluno deverá apresentar um repertório semestral mínimo de três obras solo.
1. É permitida a repetição de uma obra por semestre.
2. Um movimento de Concerto pode ser considerado como um dos três itens
do programa semestral.
3. Ao menos uma das peças deverá ser executada de memória.
4. Repertório obrigatório:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 540IH8PP.
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Bibliografia virtual
BARROS, G. A. S. ; GERLING, C. C. Sobre Análise Schenkeriana e Performance.
Opus (Belo Horiz. Online), v. 13, p. 141-160, 2008.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
ROSEN,Charles. A Geração Romântica.Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1995.
______. Sonata Forms.Barcelona, 1987.
______. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York:
Summy-Birchard, 1967.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
18/05
2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

EXAME

06/09

ATIVIDADES
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (14h às 15h30; 15h30 às 17h)
hora/aula
Manhã ou tarde (a combinar)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 540IH8PP.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação (50%); prova prática (50%)
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 540IH8PP.

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN-5-GS)
Código disciplina

(INSTRUMENTO VI-PIANO)
Nome disciplina

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

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

Guilherme A. S. Barros

36/54/72

Fase
Turma
5
1
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
1
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

3h
2h
terça-feira, das 14h às 15h30; das 15h30 às 17h
Piano IV
Livre
Computador com câmera e áudio; teclado ou
piano.

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de leitura e de
estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo,
incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
2. Desenvolver técnicas de estudo e leitura;
3. Preparar o aluno para o ensino de piano;
4. Realizar obras de diferentes estilos e períodos;
5. Preparar o aluno para apresentações públicas.
O aluno deverá apresentar um repertório semestral mínimo de três obras solo.
1. É permitida a repetição de uma obra por semestre.
2. Um movimento de Concerto pode ser considerado como um dos três itens
do programa semestral.
3. Ao menos uma das peças deverá ser executada de memória.
4. Repertório obrigatório:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 9WI57HG1.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE Música
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Bibliografia virtual
BARROS, G. A. S. ; GERLING, C. C. Sobre Análise Schenkeriana e Performance.
Opus (Belo Horiz. Online), v. 13, p. 141-160, 2008.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
ROSEN,Charles. A Geração Romântica.Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1995.
______. Sonata Forms.Barcelona, 1987.
______. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York:
Summy-Birchard, 1967.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
18/05; 21/05
2

25/05; 28/05

3

01/06; 04/06

4

08/06; 11/06

5

15/06; 18/06

6

22/06; 25/06

7

29/06; 02/07

8

06/07; 09/07

9

13/07; 16/07

10

20/07; 23/07

11

27/07; 30/07

12

03/08; 06/08

13

10/08; 13/08

14

17/08; 20/08

15

24/08; 27/08

EXAME

06/09

ATIVIDADES
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (15h30 às 17h); sextafeira (14h às 15h30) hora/aula
Manhã ou tarde (a combinar)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 9WI57HG1.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação (50%); prova prática (50%)
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 9WI57HG1.

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN-6-GS)
Código disciplina

(INSTRUMENTO VI-PIANO)
Nome disciplina

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

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

Guilherme A. S. Barros

36/54/72

Fase
Turma
6
1
Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Contato
Contato
N. Vagas
1
Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

3h
2h
terça-feira, das 10h30 às12h; das 15h30 às 17h.
Piano V
Livre
Computador com câmera e áudio; teclado ou
piano.

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de leitura e de
estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo,
incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
2. Desenvolver técnicas de estudo e leitura;
3. Preparar o aluno para o ensino de piano;
4. Realizar obras de diferentes estilos e períodos;
5. Preparar o aluno para apresentações públicas.
O aluno deverá apresentar um repertório semestral mínimo de três obras solo.
1. É permitida a repetição de uma obra por semestre.
2. Um movimento de Concerto pode ser considerado como um dos três itens
do programa semestral.
3. Ao menos uma das peças deverá ser executada de memória.
4. Repertório obrigatório:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código S42JQW24.
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Bibliografia virtual
BARROS, G. A. S. ; GERLING, C. C. Sobre Análise Schenkeriana e Performance.
Opus (Belo Horiz. Online), v. 13, p. 141-160, 2008.
NEUHAUS, Heinrich. El arte del Piano. Madrid: Real Madrid, 1987.
ROSEN,Charles. A Geração Romântica.Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1995.
______. Sonata Forms.Barcelona, 1987.
______. El estilo clásico Haydn, Mozart, Beethoven. Madrid: Alianza, 1999.
KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing: A Cientific Approach. New York:
Summy-Birchard, 1967.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
18/05
2

25/05

3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13

10/08

14

17/08

15

24/08

EXAME

06/09

ATIVIDADES
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Aulas síncronas: terça-feira (10h30 às 12h; 15h30 às 17h)
hora/aula
Manhã ou tarde (a combinar)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código S42JQW24.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação (50%); prova prática (50%)
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51

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código S42JQW24.

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6ATART1)
Código disciplina

(Atividade Artística)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado (Opção: violoncelo)

Professor (a)

Hans Twitchell

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

Fase
1
Teams, Skype e, possivelmente, Zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
12
6

36 (18)
A outra metade da carga horária
corresponde à Atividade
Artística geral (2ª ou 4ª-feira)
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato (48)85004803 whatsapp

Aula coletiva (que inclui uma hora de Instrumento:
violoncelo): Terças-feiras das 13h30 às 15h10
Não há
Internete, computador, câmera e microfone, instrumento

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

Ementa:
Prática da experiência de palco referente ao repertorio realizado na primeira fase da
opção do bacharelado.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Formar o violoncelista, musicalmente e tecnicamente, dando-lhe condições para atuar
profissionalmente com a prática e o ensino do instrumento e a interpretação de sua
literatura. Preparar o violoncelista para perseguir estudos de pós-graduação, se for esse o
seu desejo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno se apresentará 18 vezes ao longo do semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 1RA73R3Q.
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https://silo.tips/download/o-jogo-interior-do-tenis

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1

SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
A combinar

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 1RA73R3Q.

Bibliografia virtual
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6ICELO1 e 6ICELO8)
Código disciplina

(Instrumento I e VIII: violoncelo)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado (Opção: violoncelo)

Professor (a)

Hans Twitchell

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

Fase
1e8
Teams. Skype e, possivelmente, Zoom
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
24
12
Aulas individuais: Terças-feiras às 9h50 e 11h00
Aula coletiva (que inclui uma hora de Atividade Artística):
Terças-feiras das 13h30 às 15h10
Para 6ICELO1, não há. Para 6ICELO8, 6ICELO7 é prérequisito.

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato (48)8500-4803
whatsapp

Internete, computador, câmera e microfone, instrumento

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

Ementa:
6ICELO1---Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do
Violoncelo. Técnicas de leitura e de estudo. Repertório com obras de diferentes
períodos históricos.
6ICELO8---Recital de aproximadamente sessenta (60) minutos incluindo obras de
diferentes períodos. Inclusão de peça de autor brasileiro.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Formar o violoncelista, musicalmente e tecnicamente, dando-lhe condições para atuar
profissionalmente com a prática e o ensino do instrumento e a interpretação de sua
literatura. Preparar o violoncelista para perseguir estudos de pós-graduação, se for esse o
seu desejo.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 2U9E8VL7.
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Bibliografia virtual
https://imslp.org/wiki/6_Violin_Sonatas_and_Partitas,_BWV_10011006_(Bach,_Johann_Sebastian)

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

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
A combinar

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 2U9E8VL7.

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno e o professor, em conselho, traçam metas de preparação de escalas, exercícios,
estudos e repertório conforme as necessidades do aluno. No início do semestre, o aluno e o
professor combinam e registram a frequência e o peso de provas (com número mínimo de
duas) que melhor suprirá as necessidades do aluno.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6 ATART1,6 ATART2, 6
ATART3, 6 ATART5, 6
ATART7)
Código disciplina

(ATIVIDADE ARTÍSTICA I,II,III,IV,VII)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Música

Professor (a)

João Titton

Monitor (a)
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/softwar
es necessários

Fase
Turma
1.2.3.5.7
JT
Moodle e Teams
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
32
4

Joaotitton@gamail.co
m
Contato
N. Vagas
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
32

Não há
Livre
Computador/celular/instrumento musical

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

Ementa:
Prática da experiência de palco, referentes ao repertório montado da
respectiva opção do bacharelado da segunda fase.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolver e aprimorar requisitos para uma boa performance em palco:
- preparação musical adequada para a performance
- Controle de ansiedade e concentração
- Estratégias de memorização
- postura e comunicação em palco
Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação em aula e duas performances gravadas em vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 73F80KLE.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ATIVIDADES
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 73F80KLE.

Bibliografia virtual
https://imslp.org/wiki/Main_Page
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15

EXAME

Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.
Aula síncrona (2) hora/aula 1h/a Performance com a participação de
todos os alunos matriculados em todos os bacharelados de
instrumento 1 h/a performance com a participação do bacharelado da
opção de sua matricula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 73F80KLE.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina

(XXXX)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado Musica

Professor (a)

João Eduardo Dias Titton

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

Fase

Turma

Modle
Atividades
Síncronas (h/a)

36/54/72
32
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Assíncronas
(h/a)
04

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

Não há
Livre
Computador, Teams ou modle.

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

Ementa:

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

Procedimentos e critérios de Avaliação

Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 99FD6LH0.
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SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 99FD6LH0.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6ILINO1, 6ILINO2, 6ILINO3,
6ILINO5 ,6ILINO7)

Instrumento Violino I,II,,III,V,VII.

Código disciplina
Curso

BACHARELADO MÚSICA

Professor (a)

João Eduardo Dias Titton

Joaotitton@gmail.co
m

Fase
Turma
1,2,3,4,5,6,7, JT
8
Moodle e Teams
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncrona
(h/a)
s (h/a)
32
4

N. Vagas
1

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

Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
32

Não há
Livre
Computador/celular

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

Ementa:
6ILINO2 e 6IOLA2 Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho
violinistico/ violístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos
históricos. Escalas maiores em três oitavas.
6IOLA3 Desenvolvimento de questões técnico-musicais aplicadas ao repertório.
Estudo e realização dos golpes de arco: detaché, legato, martellé, collé, spiccato e
sautillé.
6ILINO4 Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do violino.
Técnicas de leitura e de estudo. Repertório com obras de diferentes períodos
históricos.
6IOLA7
6IOLA7 Aprimoramento técnico-musical e escalas em quatro oitavas.
6ILINO8 e6IOLA8

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 07KC8M6Z.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1 h/a de aula de Técnica Aplicada em grupo trabalhando escalas, arpejos, golpes
de arco e 1h/a individual para o trabalho de 6 estudos semestrais, um concerto ou
sonata e peça.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Avaliação é realizada em duas provas praticas no meio e no fim do semestre, com o
material técnico, estudos e repertório realizado pelo aluno até o dia da prova.

Bibliografia virtual
https://imslp.org/wiki/Main_Page

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ATIVIDADES
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 07KC8M6Z.

6ILINO8 e6IOLA8 Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do
violino. Técnicas de leitura e de estudo. Repertório com obras de diferentes
períodos históricos.
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13

14

15

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 07KC8M6Z.

EXAME

Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
Aula síncrona 2 h/a semanais. Escalas, estudos e
repertório.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6 LEPRI2)
Código disciplina

(LEITURA PRIMEIRA VISTA 1)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado MÚSICA

Professor (a)

João Titton

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

Fase

Turma

Moodle/Teams
Atividades Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
32
4

Joaotitton@gmail.co
m
Contato
N. Vagas
Atividades
Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
32

Não há
Livre
Computador/celular/instrumento musical

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

Ementa: Exposição teórica dos fundamentos básicos para o desenvolvimento da
leitura musical. Aplicação prática dos conceitos teóricos apresentados para a
realização de leitura à primeira vista. Desenvolvimento da prática da leitura em
estilos e conjuntos variados.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Metodologias e processos para o aprimoramento da leitura musical.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Participação em sala de aula e relatório de vídeos da pratica de leitura.
15 vídeos de trechos de leitura.
Resumo dos textos apresentados em aula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 69T8F0PQ.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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https://imslp.org/wiki/Sight_Reading_Exercises%2C_Op.45_(Sartorio%2C_Arnoldo)
https://br.abrsm.org/en/exam-support/apps-and-practice-tools/sight-reading-trainer/

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.
Aula síncrona (2) hora/aula Leitura e discussão de artigos
e pratica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOAO EDUARDO DIAS TITTON em 28/04/2021 às 19:28:37, 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 00013767/2021 e o código 69T8F0PQ.

Bibliografia virtual
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
(6ATART1 a 8)

Nome disciplina
Atividades Artísticas

Curso

Bacharelado em Música

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

Leonardo Piermartiri
Fase: de 1 a 8 Turma
Obrigatória

Contato
Contato
N. Vagas

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

30

presencial)

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

30
Diversos horários, são várias turmas
Não há
Livre
Instrumentos Musicais dos alunos

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

Ementa:

Prática da experiência de palco, referentes ao repertorio montado da
respectiva opção do bacharelado da primeira fase
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Esta disciplina será ministrada através do Moodle de maneira síncrona.
Nas aulas, os alunos poderão tanto tocar as obras de maneira síncrona, se a
conexão de internet permitir, ou então, pré-gravar seus estudos que serão então
analisados e comentados pelo professor de maneira síncrona.
A avaliação consistirá do aluno apresentar durante o semestre dois vídeos de
performances de seu repertório.
A Participação com comentários sobre a os vídeos dos colegas será levada em
conta.
Também será requerida uma resenha sobre uma palestra ou artigo relevante.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, 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 00013767/2021 e o código V9R84Z1O.
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Naxos - Biblioteca sonora
Youtube - gravações diversas das obras por orquestras internacionais
Wikipedia – vida e obra dos compositores

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
14/06
6
21/06
7
28/06
8
05/07
9
12/07
10
19/07
11
26/07
12
02/08
13
09/08
14
16/08
15
23/08
EXAME
30/08

ATIVIDADES

Aula síncrona – apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Aula síncrona– apreciação das performances
Envio das resenhas de avaliação
Comentários sobre as resenhas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, 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 00013767/2021 e o código V9R84Z1O.

Bibliografia virtual

67

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6EXORQ2)
Código disciplina

(Excertos de Orquestra 2)
Nome disciplina

Curso

Bacharelado em Música

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

Leonardo Piermartiri
Fase: II
Turma
Eletiva

Contato
Contato
N. Vagas

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

36/54/72

presencial)

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

20
8:20 – 10:00

10

Não há
Livre
Instrumentos Musicais dos alunos

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

Ementa:
Estudo e prática de repertório padrão de audições para ingresso em orquestras.
Prática de repertório de nível médio.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Os alunos receberão a lista do conteúdo a ser estudado com as respectivas
partituras já no início do semestre. Com isso terão tempo para se familiarizar e
conseguir tocar as obras com afinação e sonoridade aceitáveis. Terão também,
tempo de realizar previamente as pesquisas bibliográficas dos compositores e suas
obras junto com um quadro comparativo de audição de cada obra. No quadro (ou
tabela) deverão preencher os critérios como: tempo de execução, variação de
dinâmicas, quais instrumentos tocam durante o excerto, maestro, orquestra,
impressão geral.
Para cada obra deverão ser escutadas no mínimo 3 gravações diferentes.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, 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 00013767/2021 e o código E4KM27I1.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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Lista de excertos a ser estudada:
Mozart: Sinfonia n.35, IV mov. Comp. 134-181 H
Brahms Variações Haydn, Var. 5 e 7 L
Beethoven Sinfonia n.5, II mov início até H
Tchaikovsky Sinfonia n.4, I v. I p. 52, 53 Molto piú mosso L
Smetana Abertura da Noiva vendida 1- 5º c. de A H
Mendelssohn Sonho de Uma Noite de Verão, Scherzo início até H
Tchaikovsky Sinfonia n. 6, I mov. Allegro non tropo – letra C até L
Mahler 10 Adagio 1-15; 40-48; 105-111

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação será dividida em 4 notas com os seguintes pesos:
- 20% Pesquisa bibliográfica. Pontos a serem abordados deverão ser sobre o
compositor e a obra em questão. Ano, fase da vida, estilo de composição, forma,
fatos interessantes.
- 20% Quadro comparativo de audição. tempo de execução, variação de dinâmicas,
quais instrumentos tocam durante o excerto, maestro, orquestra, impressão geral.
- 30% Gravação de vídeo 1 - Tocar os 4 primeiros excertos
- 30% Gravação de vídeo 2 - Tocar os 4 últimos excertos
Os critérios de avaliação dos vídeos serão: afinação, sonoridade, tempo,
articulação, fraseado e dinâmica.
Bibliografia virtual
Naxos - Biblioteca sonora
Youtube - gravações diversas das obras por orquestras internacionais
Wikipedia – vida e obra dos compositores

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
6

14/06
21/06

ATIVIDADES
Excertos 1
Excertos 2
Excertos 3
Excertos 4
Entrega do Quadro comparativo de audição 1 a 4
Pesquisa Bibliográfica 1 a 4
Excertos 5
Excertos 6

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, 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 00013767/2021 e o código E4KM27I1.

Nas primeiras aulas ficaremos realizando a audição das obras estudadas e em
seguida teremos aula síncrona com abertura de discussão e demonstração da
execução das obras.
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7
8
28/06
05/07

9
10
11
12
13
14
15
EXAME
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
30/08

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, 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 00013767/2021 e o código E4KM27I1.

Excertos 7
Excertos 8
Entrega do quadro comparativo de audição 5 a 8
Pesquisa Bibliográfica 5 a 8
Excertos 1 e 2
Excertos 3 e 4
Excertos 5 e 6
Excertos 7 e 8
Vídeo experimental dos 4 primeiros excertos
Vídeo experimental dos 4 últimos excertos
Envio dos vídeos dos 4 primeiros excertos
Envio dos vídeos dos 4 últimos excertos
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
(6IOLA1 a 8)

Nome disciplina
Instrumento Viola

Curso

Bacharelado em Música

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

Leonardo Piermartiri
Fase: de 1 a 8 Turma
Obrigatória

Contato
Contato
N. Vagas

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

30

presencial)

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

30
Diversos horários, são várias turmas
Não há
Livre
Instrumentos Musicais dos alunos

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação da Viola. Técnicas de leitura e de estudo.
Repertório com obras de diferentes períodos históricos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Esta disciplina será ministrada através do Moodle de maneira síncrona.
Os alunos receberão a lista do conteúdo a ser estudado com as respectivas
partituras já no início do semestre. Com isso terão tempo para se familiarizar e
conseguir tocar as obras com afinação e sonoridade aceitáveis.
Nas aulas, os alunos poderão tanto tocar as obras de maneira síncrona, se a
conexão de internet permitir, ou então, pré-gravar seus estudos que serão então
analisados e comentados pelo professor de maneira síncrona.
A avaliação consistirá de envio de vídeo final com a performance do conteúdo
estudado no semestre:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, 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 00013767/2021 e o código Z0L9V6G8.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA
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Os critérios de avaliação dos vídeos serão: afinação, sonoridade, tempo,
articulação, fraseado e dinâmica.
Bibliografia virtual
Naxos - Biblioteca sonora
Youtube - gravações diversas das obras por orquestras internacionais
Wikipedia – vida e obra dos compositores

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
14/06
6
21/06
7
28/06
8
05/07
9
12/07
10
19/07
11
26/07
12
02/08
13
09/08
14
16/08
15
23/08
EXAME
30/08

ATIVIDADES

Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Aula síncrona
Vídeo experimental para avaliação
Envio dos vídeos de avaliação

Comentários sobre os vídeos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LEONARDO PIERMARTIRI e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 12:25:05, 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 00013767/2021 e o código Z0L9V6G8.

1 concerto ou sonata de 3 movimentos
1 peça virtuose
6 estudos a definir
Escalas e arpejos

72
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.

75

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LOURDES JOSELI DA ROCHA SARAIVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código PP0Q67S3.

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6COMP3

Composição 3

Curso

Licenciatura e Bacharelado em Música

Professor

Luigi Antonio Irlandini

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

-Fase
Turma
eletiva
única
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
luigi.irlandini@udesc.
br
Contato -Nº Vagas
?
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Segunda-feira 13:30 às 15:10
Não há
Livre

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

Ementa: Tópicos sobre o ritmo em musicas não-ocidentais. Técnicas de pré-elaboração
formal. Utilização de recursos extra-musicais como impetus composicional (poesia, pintura,
arquitetura etc.). Estudos avançados sobre a notação musical dos séculos XX e XXi.

Prática da composição musical alinhada com os desenvolvimentos da arte ao longo do
século XX e da música contemporânea, através de exercícios, análises e leituras.

Procedimentos e critérios de Avaliação:
Exercício 1 (peso 1)
Exercício 2 (peso 1)
Trabalho do Semestre (peso 8)

Bibliografia

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:23:26, 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 00013767/2021 e o código S59DA89I.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
17.5
24.5
31.5
7.6
14.6
21.6
28.6
5.7
12.7
19.7
26.7
2.8
9.8
16.8
23.8
30.8

ATIVIDADES
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Aula síncrona 13:30-15:10
Exame síncrono 13:30-15:10

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:23:26, 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 00013767/2021 e o código S59DA89I.

Smith-Brindle, Reginald. The New Music. Oxford: Oxford University, 1987.
Autores vários: Grove Dictionary of Music and Musicians (diversos verbetes)
Griffiths, Paul: Modern Music and Beyond. Oxford: Oxford University, 2010.
Partituras de diversos compositores.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6HARCO)
Código disciplina

(HARMONIA E CONTRAPONTO)
Nome disciplina

Curso

LICENCIATURA E BACHARELADO EM
MÚSICA

Professor (a)

Luigi Antonio Irlandini

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

-Fase
3
Moodle
Atividade
s
Síncronas
(h/a)

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

Turma
1
Atividades
Assíncrona
s (h/a)

Cosmofonia.lai@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
?
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)

Terça-feira 10:20 às 12:00
Quinta-feira 10:20 às 12:00
Não há
Livre
Ver Bibliografia abaixo

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

Ementa:
Estudo do desenvolvimento da harmonia tonal a partir do Romantismo,
envolvendo acordes alterados e modulações; harmonia expandida e os
limites da tonalidade; contraponto modal e tonal.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Aprendizado do papel do contraponto na música polifônica e
homofônica dos períodos da alta renascença, barroco e clássicoromântico. Prover ao aluno a oportunidade de desenvolver para si
mesmo uma base prática, conceitual e terminológica sólida e
atualizada com relação às disciplinas do contraponto e da harmonia.
Conteúdo
· Contraponto modal do século XVI imitativo a duas vozes;
exercícios nas cinco espécies com cantus firmus.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:03, 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 00013767/2021 e o código 64DO28QB.
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Revisão dos princípios fundamentais das funções, condução de
vozes e cifras da harmonia diatônica tonal.

·
·
·

Sequências diatônicas.
Empréstimo modal.
Estudo da relação entre harmonia e contraponto na música
tonal a partir do século XVII.

Procedimentos e critérios de Avaliação
PROVA 1 (5 pontos) + Prova 2 (5 pontos)
Bibliografia virtual
KOELLREUTTER, H. J. Contraponto Modal do Século XVI (Palestrina).
Brasília, D.F.: MusiMed, 1996.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.2
SEMANA DATA
1
18.5
20.5
2
25.5
2.5
3
1.6
3.6
4
8.6
10.6
5
15.6
17.6
6
22.6
24.6
7
29.6
1.7
8
6.7
8.7
9
13.7
15.7
10
20.7
22.7
11
27.7
29.7
12
3.8
5.8
13
10.8
12.8
14
17.8
19.8
15
24.8
26.8
EXAME
31.8

ATIVIDADES
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula assíncrona 10:20-12:00 (feriado Corpus Christi)
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Aula síncrona 10:20-12:00
Entrega do Exame de Recuperação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:03, 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 00013767/2021 e o código 64DO28QB.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6HISM5

HISTÓRIA DA MÚSICA 5

Curso

Licenciatura e Bacharelado em Música

Professor

Luigi Antonio Irlandini

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

-Fase
Turma
5
única
Moodle
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
luigi.irlandini@udesc.
br
Contato -Nº Vagas
?
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)

Terça-feira 8:20 às 10:00
Não há
Livre

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

Ementa: A música do pós-guerra à atualidade. Principais desenvolvimentos nos anos 1940 e
1950: o serialismo integral, a música concreta, eletrônica e eletroacústica, a música
aleatória. O retorno a procedimentos tradicionais nos anos 1960 e o ecletismo nas últimas
décadas do século. Fontes sobre a música na atualidade

Compreender, saber distinguir e apreciar as diferentes poéticas e estilos da composição
musical desde 1945 até os dias de hoje.

Procedimentos e critérios de Avaliação:
Trabalho 1 (peso 1)
Prova Final (peso 1)

Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:22, 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 00013767/2021 e o código I174T6ZF.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

DATA
18.5
25.5
1.6
8.6
15.6
22.6
29.6
6.7
13.7
20.7
27.7
3.8
10.8
17.8
24.8
31.8

ATIVIDADES
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Aula síncrona 8:20-10:00
Exame síncrono 8:20-10:00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIGI ANTONIO MONTEIRO LOBATO IRLANDINI e HANS BRANDON TWITCHELL em 07/05/2021 às 18:24:22, 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 00013767/2021 e o código I174T6ZF.

Smith-Brindle, Reginald. The New Music. Oxford: Oxford University, 1987.
Autores vários: Grove Dictionary of Music and Musicians (diversos verbetes)
Griffiths, Paul: Modern Music and Beyond. Oxford: Oxford University, 2010.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6DPIA1)
Código disciplina

(Didática do Instrumento I)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Fase
Turma
N. Vagas
V
LC
10
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais (h/a)
Síncronas
Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
34
02
36
A combinar com os alunos

Monitor
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/
softwares necessários

Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

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

Ementa:
Estudo de diferentes abordagens para o ensino do piano. Escolas, métodos e
técnicas. Desenvolvimento de técnicas específicas para a atividade didática. Ênfase
nos níveis elementar e intermediário.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo trabalha aspectos pertinentes para o pianista atuar como professor do
instrumento e se manter atualizado com o surgimento de novos métodos e
bibliografias na área da pedagogia do piano. Objetiva-se proporcionar ao aluno o
conhecimento e o contato com as diversas literaturas existentes sobre a técnica
pianística, pedagogia do instrumento e psicologia da aprendizagem, para fins de
preparar o aluno para a prática docente do piano no estágio inicial e intermediário da
aprendizagem pianística, através do conhecimento de métodos de iniciação
instrumental.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com 34 créditos síncronos e 2 créditos assíncronos,
destinados à leitura das fontes bibliográficas, preparação do seminário e atividades
requeridas, bem como da realização de observações de aulas de piano para
crianças;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código XVJ67A50.
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Todas as bibliografias abaixo serão disponibilizadas aos alunos por meio de um link
privado no Google Drive. O professor dará acesso a esse link apenas aos
participantes da disciplina.
USZLER et al. The Well-Tempered Keyboard Teacher. New York: Schirmer, 1991
FREITAS, José Otino. Métodos de Iniciação Pianística: Uma Reflexão sobre os Tipos
de Abordagem. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade do Estado de
Santa Catarina, 2015.
CERQUEIRA, D. L. Ensino e Aprendizagem do Piano. In: Ricieri Carlini Zorzal;
Cristina Tourinho. (Org.). Aspectos práticos e teóricos para o ensino e aprendizagem
da performance musical. 1ed.São Luís: EDUFMA, 2014, v. 1, p. 220-261.
http://www.academia.edu/30257521/Ensino_e_Aprendizagem_do_Piano_cap%C3%
ADtulo_de_livro_
Diversos Métodos de iniciação pianística, para fins de utilização na análise crítica de
um método de iniciação.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
11/05
2
18/05
3
25/05
4
01/06
5
08/06
6
15/06
7
22/06
8
29/06
9
06/07
10
13/07
11
20/07
12
27/07
13
03/08
14
10/08
15
17/08
16
24/08
17
29/08
18
30/08
EXAME
06/09

Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:

Avaliação final
Exame

ATIVIDADES
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código XVJ67A50.

Os critérios de avaliação são baseados na participação em aula (20% da nota), na
apresentação de seminário (30% da nota), na observação de uma aula para criança
iniciante (20% da nota) e na análise crítica de um método de iniciação pianística
(30% da nota).
Bibliografia virtual:
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN1-LC)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataformas que utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento I - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
I
LC
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
34
2
36
A combinar com o aluno
Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo programático
engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução Instrumental
(GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e conteúdos
que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Meet ou Zoom, devendo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 20D1SC6Y.

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

85

BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental:
uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado). Programa de
Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e regulação
do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado na
distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
2

22/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
3

29/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
4

05/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
5

12/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
6

19/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
7

26/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 20D1SC6Y.

o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). A atividade assíncrona
será destinada à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do semestre,
no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance (prova final) do
repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:

86

Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
03/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
9

10/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
10

17/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
11

24/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
12

31/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
13

07/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
14

14/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
15

21/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
16

28/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro: 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Matheus: 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Atividade assíncrona (horário) h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 20D1SC6Y.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN3-LC)
Código disciplina

(Instrumento III - Piano)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
III
LC
1
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
34
2
36
A combinar com o aluno

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataformas que utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

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

Ementa:
Desenvolvimento de aspectos técnico-musicais aplicados ao repertório. Realização
de repertório de diferentes períodos, do barroco ao contemporâneo, incluindo obras
de autores brasileiros
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral,
a ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas,
ações e conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua
execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo
como metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de
aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código GK0Y5O53.
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BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental:
uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado). Programa de
Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e regulação
do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado na
distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMAN
A
1

DATA
15/05

2

22/05

3

29/05

4

05/06

5

12/06

6

19/06

7

26/06

8

03/07

9

10/07

10

17/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código GK0Y5O53.

•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom,
devendo o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). A atividade
assíncrona será destinada à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:

89

24/07

12

31/07

13

07/08

14

14/08

15

21/08

16

28/08

17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Isadora - 09h00 (individual) 17h00
(grupo)
Atividade assíncrona

Prova prática em público ou em vídeo
Prova prática em público ou em vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código GK0Y5O53.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN5-LC)
Código disciplina

(Instrumento V - Piano)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
V
LC
1
MEET e/ou ZOOM

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral,
a ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas,
ações e conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua
execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo
como metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de
aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 5WT26K5N.
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Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado).
Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pd
f
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999.
Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado
na distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

2

22/05

3

29/05

4

05/06

5

12/06

6

19/06

7

26/06

8

03/07

9

10/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 5WT26K5N.

Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito
síncrono em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou
Zoom, devendo o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os
2 créditos de atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance
final.

92

17/07

11

24/07

12

31/07

13

07/08

14

14/08

15

21/08

16

28/08

17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Benjamim 10h00 (individual) 17h00
(grupo)
Atividade assíncrona (horário) h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 5WT26K5N.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN8-LC)
Código disciplina

(Instrumento VIII - Piano)
Nome disciplina

Curso
Professor

Bacharelado em Música (Opção Piano)
Luís Cláudio Barros
Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
VIII
LC
3
MEET e/ou ZOOM

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

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

Ementa:
Recital de aproximadamente sessenta (60) minutos com obras de diferentes períodos,
incluindo peça de autor brasileiro.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório do recital de formatura,
a ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações
e conteúdos do repertório selecionado
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, focando
no resultado artístico alcançado durante o curso de bacharelado.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom,
devendo o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 6
créditos de atividades assíncronas serão destinados à preparação/gravação do
Recital de Formatura.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código M6X20E3S.
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BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado).
Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999.
Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed
=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado
na distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
2

22/05

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
3

29/05

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
4

05/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código M6X20E3S.

Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e no Recital de
Formatura.
Bibliografia virtual:
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5

12/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
6

19/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
7

26/06

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
8

03/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
9

10/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
10

17/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
11

24/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
12

31/07

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
13

07/08

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código M6X20E3S.

Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00
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14

14/08

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
15

21/08

Aula síncrona (horário) h/a: Gustavo: 11h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Henrique: 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
16
17
18
EXAME

28/08
29/08
30/08
06/09

Atividade assíncrona (horário) h/a

Recital de Formatura I
Recital de Formatura II
Recital de Formatura III

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código M6X20E3S.

Aula síncrona (horário) h/a: Ana Paula: 13h00 (individual) 17h00
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
(6PPIA1)
Curso

Nome disciplina
(Prática Artístico-Pedagógica I)
Bacharelado em Música (Opção Piano)

Professor

Luís Cláudio Barros

Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/
softwares necessários

Fase
Turma
VII
LC
ZOOM e MEET
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
32
04
A combinar com os alunos

Contato: (48) 98481.7506
luisclaudiobarros@yahoo.com
.br
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Apenas computador

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

Ementa:
Atuação em projetos artísticos e de ensino do instrumento. Prática artística em
ciclos de recitais públicos. Prática Pedagógica. A disciplina será desenvolvida em
dois semestres, articulada à Prática Artístico-Pedagógica II.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo oportuniza ao bacharelando, sob a supervisão do professor orientador,
a aplicação do conhecimento desenvolvido ao longo do Bacharelado, por meio de
aulas de piano ministradas a alunos de piano iniciantes. Objetiva-se estabelecer um
campo de aplicação prática dos conteúdos teóricos aprendidos nas disciplinas
Didática do Instrumento I e II e Instrumento Piano I ao VI, além de promover o
desenvolvimento da prática artística por meio de apresentações musicais em
eventos patrocinados pela UDESC, pela iniciativa privada ou pelo próprio aluno.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com 30 créditos síncronos e 6 créditos assíncronos,
destinados à leitura das fontes bibliográficas e formulação de relatórios das aulas
de piano ministradas a alunos iniciantes.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 1MI0K2F8.
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Todas as bibliografias abaixo serão disponibilizadas aos alunos por meio de um link
privado no Google Drive. O professor dará acesso a esse link apenas aos
participantes da disciplina.
MAYDWELL, F. Piano Teaching: A guide to nurturing musical independence.
Western Australia: New Arts Press of Perth, 2006.
ROCHA, L. Aprendizagem criativa de piano em grupo. São Paulo: Blucher, 2016.
RUDDOCK, A. A rough and ready guide to teaching the piano. London:
MusicTeachers.co.uk, 2000.
USZLER, Marienne; GORDON, Stewart; MACH, Elyse. The well-tempered keyboard
teacher. NY: Schirmer Books, 1991.
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
11/05
2
18/05
3
25/05
4
01/06
5
08/06
6
15/06
7
22/06
8
29/06
9
06/07
10
13/07
11
20/07
12
27/07
13
03/08
14
10/08
15
17/08
16
24/08
17
29/08
18
30/08
EXAME
06/09

Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Aula síncrona (horário) h/a:
Atividade assíncrona
Atividade assíncrona

Avaliação final

ATIVIDADES
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30
15h30

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUIS CLAUDIO BARROS PEREIRA DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 1MI0K2F8.

Os critérios de avaliação são baseados nos relatórios (30% da nota), na avaliação
das aulas de piano ministradas a alunos iniciantes e/ou na atuação como professor
de piano (70% da nota)
Bibliografia virtual:
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6INLAO1

Instrumento I – Violão

Curso

Licenciatura em Música – Violão

Professor (a)

Luiz Mantovani

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

Fase
3
Moodle, Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
LM

Atividades
Assíncronas
(h/a)
20
16
Segundas-feiras, 13h30.

Contato
luiz.mantovani@udesc.
br
Contato
Nº Vagas
6
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

Não há.
Alunos da Licenciatura em Música
Zoom (único software que comporta transmissão de áudio
em maior qualidade).

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

Ementa:
Desenvolvimento dos recursos técnicos e musicais através de prática de exercícios e
repertório progressivo; reconhecimento de toda a extensão do braço do violão; estudo
sistematizado da formação de acordes no instrumento; prática de acompanhamento;
elaboração de arranjos em contextos musicais que utilizem o violão.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Terminologia do instrumento
Postura e relação corpo/instrumento
Mecanismos da mão direita
Mecanismos da mão esquerda
Reconhecimento do braço do violão
Formação de acordes simples e sua aplicação prática
Práticas de repertório solo e acompanhamento
Elaboração e performance de arranjos para conjuntos de violões
Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas provas, uma no meio do semestre e outra no final. Entrega de trabalho (arranjo).
Bibliografia virtual
Bibliografia do plano de ensino a ser escaneada pelo professor e disponibilizada no Moodle.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código A1Y2VP93.
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SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código A1Y2VP93.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6INLAO3

Instrumento III – Violão

Curso

Licenciatura em Música – Violão

Professor (a)

Luiz Mantovani

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

Fase
eletiva
Moodle, Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
LM

Atividades
Assíncronas
(h/a)
20
16
Segundas-feiras, 15h30

Contato
luiz.mantovani@udesc.
br
Contato
Nº Vagas
10
Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)

Não há.
Alunos da Licenciatura em Música
Zoom (único software que comporta transmissão de áudio
em maior qualidade).

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

Ementa:
Ampliação dos conceitos técnicos essenciais; reconhecimento da região média do braço do
violão; cifragem em nível intermediário; padrões rítmicos de mão direita aplicadas a
progressões harmônicas de crescente complexidade; transposição; prática de
acompanhamento; prática de conjunto de violões; conceitos práticos sobre o uso do violão
como apoio didático na sala de aula.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Revisão de conceitos de postura e mecanismo
Reconhecimento do braço do violão, além da primeira posição
Estudo da harmonia aplicada ao instrumento, utilizando metodologias para formação de
acordes e suas aplicações práticas no repertório
Prática instrumental individual e em conjunto
Elaboração de arranjos de cunho didático para conjuntos de violões
Audições comentadas
Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas provas, uma no meio do semestre e outra no final.
Bibliografia virtual
Bibliografia do plano de ensino a ser escaneada pelo professor e disponibilizada no Moodle.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código X2YYB589.

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

102

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código X2YYB589.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6IOLAO1, 6IOLAO3, 6IOLAO4,
6IOLAO5 e 6IOLAO8

Instrumento Violão I, III, IV, V e VIII

Curso

Bacharelado em Música – Violão

Professor (a)

Luiz Mantovani

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

Fase
1, 3, 4, 5 e 8
Moodle, Zoom
Atividades
Síncronas (h/a)

Turma
LM

Contato
luiz.mantovani@udesc.
br
Contato
Nº Vagas
2, 1, 1, 1 e 1

Atividades
Atividades Presenciais
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
20
16
A serem discutidos com os alunos individualmente para a
aula de instrumento. A aula de técnica coletiva será às
quartas-feiras, 13:30 às 14:20
Não há, II, III, IV e VII
Alunos do Bacharelado em Música – Violão
Zomm (único software que comporta transmissão de
áudio em maior qualidade).

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

Ementas:
• Estudos de técnica, mecanismo, sonoridade e recursos expressivos do instrumento visando
a execução de repertório progressivo em nível médio de complexidade e dificuldade.
• Aprimoramento técnico, conceituação e prática do mecanismo e recursos expressivos do
instrumento visando a execução de repertório progressivo de complexidade e dificuldade
medianas; prática de leitura à primeira vista.
• Introdução ao estudo das formas musicais mais complexas tais como a suíte, a sonata, a
fuga e o concerto, dentro do repertório de obras originais para o violão; orientação para
elaboração e performance de recital; preparação técnica, musical e psicológica para a
performance em público: solo e música de câmara.
• Estudo abrangente de conceitos, recursos e elementos técnico/interpretativos visando sua
aplicação prática na performance do repertório do instrumento; transcrição e execução de
obras originais para instrumentos de cordas dedilhadas precursores do violão; técnicas de
arranjo e execução de obras para outros instrumentos.
• Estudo das formas musicais mais complexas tais como a suíte, a sonata, a fuga e o
concerto, dentro do repertório de obras originais para o violão e de transcrições;
peculiaridades da linguagem musical contemporânea do violão; orientação para elaboração

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 0FX2A7U6.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
• Estudo da literatura do instrumento;
• Embasamento teórico para a prática violonística;
• Prática de leitura;
• Prática de técnica pura e aplicada ao repertório;
• Formação de repertório;
• Preparação para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas bancas (70%), prova de técnica (20%), autoavaliação (10%).
Bibliografia virtual
Bibliografia do plano de ensino a ser escaneada pelo professor e disponibilizada no Moodle.

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

ATIVIDADES
Aulas síncronas a serem definidas com os alunos
individualmente, de acordo com a disponibilidade de horários de
cada um.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 0FX2A7U6.

e performance de recital; preparação técnica, musical e psicológica para a performance em
público: concerto com orquestra. Recital de aproximadamente sessenta (60) minutos
incluindo obras de diferentes períodos. Inclusão de peça de autor brasileiro.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
PERMU V

PERCEPÇÃO MUSICAL

Curso

Licenciatura - Bacharelado

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

Luiz Henrique Fiammenghi
Felipe Lacerda
Fase
Turma
5.a
B

48. 991786957
Contato
N. Vagas
12

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

36/54/72

presencial)

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

26
Sexta– 13h30/15h10

10

Não há
Livre
Plataforma moodle

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

Ementa: Estudos da escuta melódica, harmônica e contrapontística. Estudo dos
aspectos rítmicos envolvendo mudança métrica entre compassos compostos e
simples e composto com a divisão constante. Rítmica Aditiva e estudos Polirrítmicos.
Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a identificação de acordes complexos e
encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus. Inversões de Tríades e Dominantes.
Ditados rítmicos e melódicos a duas vozes Apreciação musical de repertório canônico
e de músicas não ocidentais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Tornar conscientes as estruturas sonoras e musicais que o aluno já reconhece, bem
como ampliar a capacidade de reconhecimento de novas estruturas. Ritmica aditiva
– rítmica divisiva. Mudança métrica entre compassos simples e compostos com o
pulso constante; Identificação auditiva e ditados sobre todas as tríades diatônicas com
inversões; ritmo harmônico e analise de melodias familiares; identificação de notas
não harmônicas; identificação de V7 com inversões. Identificação de Schemattas
harmonicas e encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Gravação de exercícios rítmicos (35%)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, 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 00013767/2021 e o código 46IW5X1B.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
21/05
2
28/05
3
04/06
4
11/06
5
18/06
6
25/06
7
02/007
8
09/07
9
16/07
10
23/07
11
30/07
12
06/08
13
13/08
14
20/08
15
27/08
EXAME
03/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, 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 00013767/2021 e o código 46IW5X1B.

2. Gravação de exercícios melódicos (35%)
3. Composição sobre estruturas rítmicas e melódicas estudas (30%)
Bibliografia básica
BERKOWITZ, Sol, FONTRIER, Gabriel, e KRAFT, Leo. 1997. A New Approach to
Sight Singing. New York: W.W. Norton & Co
GRAMANI, José Eduardo. 1992. Rítmica. São Paulo: Editora Perspectiva.
GRAMANI, José Eduardo.1996. Rítmica Viva, Campinas: Ed. da Unicamp.
HALL, Anne Carothers. 1998. Studying Rythm. New Jersey: Prentice Hall.
EDLUND, Lars. Sight singhin and Ear-Training in major/Minor Tonality. Eddition
Wilhelm Hansen Stockholm, s/d.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
PERMU V

PERCEPÇÃO MUSICAL

Curso

Licenciatura - Bacharelado

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

Luiz Henrique Fiammenghi
Felipe Lacerda
Fase
Turma
5.a
A

48. 991786957
Contato
N. Vagas
12

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)
(no retorno

36/54/72

presencial)

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

26
10
Segunda – 15h30/17h10
Não há
Livre
Plataforma moodle

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

Ementa: Estudos da escuta melódica, harmônica e contrapontística. Estudo dos
aspectos rítmicos envolvendo mudança métrica entre compassos compostos e
simples e composto com a divisão constante. Rítmica Aditiva e estudos Polirrítmicos.
Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a identificação de acordes complexos e
encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus. Inversões de Tríades e Dominantes.
Ditados rítmicos e melódicos a duas vozes Apreciação musical de repertório canônico
e de músicas não ocidentais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Tornar conscientes as estruturas sonoras e musicais que o aluno já reconhece, bem
como ampliar a capacidade de reconhecimento de novas estruturas. Ritmica aditiva
– rítmica divisiva. Mudança métrica entre compassos simples e compostos com o
pulso constante; Identificação auditiva e ditados sobre todas as tríades diatônicas com
inversões; ritmo harmônico e analise de melodias familiares; identificação de notas
não harmônicas; identificação de V7 com inversões. Identificação de Schemattas
harmonicas e encadeamentos de I, ii, iii, IV, V e vi graus.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Gravação de exercícios rítmicos (35%)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, 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 00013767/2021 e o código A876X4QE.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06
5
14/06
6
21/06
7
28/06
8
05/07
9
12/07
10
19/07
11
26/07
12
02/08
13
09/08
14
16/08
15
23/08
EXAME
30/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por LUIZ HENRIQUE FIAMMENGHI e HANS BRANDON TWITCHELL em 28/04/2021 às 23:42:00, 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 00013767/2021 e o código A876X4QE.

2. Gravação de exercícios melódicos (35%)
3. Composição sobre estruturas rítmicas e melódicas estudas (30%)
Bibliografia básica
BERKOWITZ, Sol, FONTRIER, Gabriel, e KRAFT, Leo. 1997. A New Approach to
Sight Singing. New York: W.W. Norton & Co
GRAMANI, José Eduardo. 1992. Rítmica. São Paulo: Editora Perspectiva.
GRAMANI, José Eduardo.1996. Rítmica Viva, Campinas: Ed. da Unicamp.
HALL, Anne Carothers. 1998. Studying Rythm. New Jersey: Prentice Hall.
EDLUND, Lars. Sight singhin and Ear-Training in major/Minor Tonality. Eddition
Wilhelm Hansen Stockholm, s/d.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN1-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataformas que utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades síncronas
e assíncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento I - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.b
r
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
I
B
4
MOODLE-UDESC/MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
32
4
36
A combinar com o aluno
Não há
Livre
Apenas computador e instrumento

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo programático
engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução Instrumental
(GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e conteúdos
que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono
em grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Meet ou Zoom, devendo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, 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 00013767/2021 e o código 1876PPEL.
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BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental:
uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese (Doutorado). Programa de
Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of Music,
31(3), 221-272, 2003.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&type=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e regulação
do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação pianística. 1999. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllowed=y
PÓVOAS, M. B. C. Desempenho pianístico e rodízio: um sistema de organização baseado na
distribuição e variabilidade da prática. In CONGRESSO DA ANPPOM, 25., 2015, Vitória,
Anais... Vitória, 2015, p. 1-11.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1

DATA
15/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
2

22/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
3

29/05

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, 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 00013767/2021 e o código 1876PPEL.

o aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). A atividade assíncrona
será destinada à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do semestre,
no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance (prova final) do
repertório selecionado para o semestre.
Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa
de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
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Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
4

05/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
5

12/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
6

19/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
7

26/06

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 17h00 (individual) 17h00

(grupo)
8

03/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
9

10/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
10

17/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, 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 00013767/2021 e o código 1876PPEL.

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 1h800 (individual) 17h00

112

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
11

24/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
12

31/07

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
13

07/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
14

14/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
15

21/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
16

28/08

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (1): 14h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (2): 15h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (4): 18h00 (individual) 17h00

(grupo)
17

29/08

Atividade assíncrona previamente orientada (horário) 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, 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 00013767/2021 e o código 1876PPEL.

Aula síncrona (horário) h/a: Calouro (3): 16h00 (individual) 17h00

113

30/08
06/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:11, 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 00013767/2021 e o código 1876PPEL.

18
EXAME
Prova Prática em Vídeo (1h/a)
Prova Prática em Vídeo (1h/a)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN5-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento V - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.b
r
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
V
B
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e
conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução
final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:27, 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 00013767/2021 e o código ULP8R317.
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Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of
Music, 31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&typ
e=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. 1999. 285 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
PÓVOAS, Maria B. C. Desempenho pianístico e organização do estudo através do Rodízio:
um sistema de treinamento baseado na distribuição e variabilidade da prática. Revista
Opus, v. 23 n.1, 2017.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
15/05

2

22/05

3

29/05

4

05/06

5

12/06

6

19/06

7

26/06

8

03/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:27, 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 00013767/2021 e o código ULP8R317.

A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono em
grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom, devendo o
aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 2 créditos de
atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
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10/07

10

17/07

11

24/07

12

31/07

13

07/08

14

14/08

15

21/08

16

28/08

17
18
EXAME

29/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Aula síncrona (horário) h/a: Amanda 10h00 (individual) 17h00
(grupo
Atividade assíncrona orientada : 2 h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:27, 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 00013767/2021 e o código ULP8R317.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN7-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento VII - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.br
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
VII
B
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e
conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução
final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:
A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono em
grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom, devendo o

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:36, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of
Music, 31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&typ
e=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. 1999. 285 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
PÓVOAS, Maria B. C. Desempenho pianístico e organização do estudo através do Rodízio:
um sistema de treinamento baseado na distribuição e variabilidade da prática. Revista
Opus, v. 23 n.1, 2017.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
14/05

2

21/05

3

28/05

4

04/06

5

11/06

6

18/06

7

25/06

8

02/07

9

09/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:36, 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 00013767/2021 e o código 8VL19C3N.

aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 2 créditos de
atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
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16/07

11

23/07

12

30/07

13

04/08

14

11/08

15

18/08

16

20/08

17
18
EXAME

24/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Denise 18h00 (individual)
(grupo)
Atividade assíncrona orientada : 2 h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:36, 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 00013767/2021 e o código 8VL19C3N.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6IPIAN8-B)
Código disciplina
Curso
Professor
Monitor (a)
Tipo: Obrigatória
Plataforma(s) que
utiliza
Carga horária total
(h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamento
s/softwares
necessários

(Instrumento VIII - Piano)
Nome disciplina
Bacharelado em Música (Opção Piano)
Maria Bernardete Castelan
Contato: (48) 996249757
Póvoas
bernardete.castelan@udesc.b
r
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
VIII
B
2
MEET e/ou ZOOM
Atividades
Atividades
Síncronas
Assíncronas
(h/a)
(h/a)
34
2
A combinar com o aluno

Atividades Presenciais
(h/a)
(no retorno presencial)
36

Não há
Livre
Computador e instrumento

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
O conteúdo da disciplina é fundamentado a partir do repertório pianístico semestral, a
ser definido juntamente com o aluno(a) no primeiro dia de aula. O conteúdo
programático engloba aspectos da linha de pesquisa do Planejamento da Execução
Instrumental (GABRIELSSOHN, 2003), que compreendem atividades, práticas, ações e
conteúdos que vão desde a leitura à primeira vista da peça musical até sua execução
final.
Objetiva-se preparar o aluno para o desempenho profissional como pianista, tendo como
metas:
•
Desenvolver a técnica e a interpretação pianística;
•
Aplicar estratégias de estudo para fins de eficácia do processo de aprendizagem;
•
Preparar o aluno para o ensino de piano;
•
Executar obras de diferentes estilos e períodos;
•
Preparar o aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de Avaliação:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:43, 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 00013767/2021 e o código AFOP3020.
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Bibliografia virtual:
BARROS, Guilherme Antonio Sauerbronn de. O pianista brasileiro: do “Mito” do
virtuose à realidade do intérprete. 1998. 114 f. Dissertação. (Mestrado). Programa de
Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio o de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.
http://www.unirio.br/ppgm/arquivos/teses/guilherme-barros/view
BARROS, Luís Cláudio. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução
instrumental: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. 2008. Tese
(Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
GABRIELSSOHN, A. Music performance research at the millennium. Psychology of
Music, 31(3), 221-272,
2003.http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.136.6444&rep=rep1&typ
e=pdf
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso mecânico: possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. 1999. 285 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Música da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999.
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/189554/000246719.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
PÓVOAS, Maria B. C. Desempenho pianístico e organização do estudo através do Rodízio:
um sistema de treinamento baseado na distribuição e variabilidade da prática. Revista
Opus, v. 23 n.1, 2017.
https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/440
CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1

DATA
14/05

2

21/05

3

28/05

4

04/06

5

11/06

6

18/06

7

25/06

8

02/07

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:43, 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 00013767/2021 e o código AFOP3020.

A disciplina será ministrada com um crédito síncrono individual e um crédito síncrono em
grupo por semana. As aulas síncronas serão ministradas via Skype ou Zoom, devendo o
aluno ter um instrumento de teclas (piano acústico ou elétrico). Os 2 créditos de
atividades assíncronas serão destinados à preparação da performance final.
Os critérios de avaliação são baseados no desempenho pianístico ao longo do
semestre, no empenho e participação nas atividades requeridas e na performance
(prova final) do repertório selecionado para o semestre.
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09/07

10

16/07

11

23/07

12

30/07

13

04/08

14

11/08

15

18/08

16

20/08

17
18
EXAME

24/08
30/08
06/09

Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Aula síncrona (horário) h/a: Juliana 08h00 (individual)
(grupo)
Atividade assíncrona orientada : 2 h/a

Prova Prática em Vídeo
Prova Prática em Vídeo (RECITAL)

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MARIA BERNARDETE CASTELAN POVOAS e HANS BRANDON TWITCHELL em 30/04/2021 às 07:30:43, 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 00013767/2021 e o código AFOP3020.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IPIAN2

Nome disciplina
Instrumento II – Piano

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
2
MZ
Moodle e Zoom
Atividade Atividades
s
Assíncron
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
18

Instrumento Piano I
Livre
Piano acústico ou digital, Computador ou celular,
Internet, Moodle e Zoom

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

Ementa: Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho pianístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Preparar o aluno para a atuação profissional como pianista..

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Prova de recital: apresentação pública do repertório preparado no semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 2GG64MU8.
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BARROS, L. C. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental
: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. Tese de Doutorado. Porto
Alegre: UFRGS, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso-movimento : possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. Porto Alegre: UFRGS, 1999.
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/189554
ZAMITH, M. A dialética das temporalidades na performance musical : uma
interpretação de Cantéyodjayâ de Oliver Messiaen . Porto Alegre: UFRGS, 2013.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/2/browse?value=Almeida%2C+Maur%C3%ADcio
+Zamith&type=author

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 2GG64MU8.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IPIAN3

Nome disciplina
Instrumento III – Piano

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
3
MZ
Moodle e Zoom
Atividade Atividades
s
Assíncron
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
18

Instrumento Piano II
Livre
Piano acústico ou digital, Computador ou celular,
Internet, Moodle e Zoom

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

Ementa: Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho pianístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Preparar o aluno para a atuação profissional como pianista..

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Prova de recital: apresentação pública do repertório preparado no semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código K726CTL7.
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BARROS, L. C. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental
: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. Tese de Doutorado. Porto
Alegre: UFRGS, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso-movimento : possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. Porto Alegre: UFRGS, 1999.
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/189554
ZAMITH, M. A dialética das temporalidades na performance musical : uma
interpretação de Cantéyodjayâ de Oliver Messiaen . Porto Alegre: UFRGS, 2013.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/2/browse?value=Almeida%2C+Maur%C3%ADcio
+Zamith&type=author

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código K726CTL7.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IPIAN5

Nome disciplina
Instrumento V – Piano

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
Turma
5
MZ
Moodle e Zoom
Atividade Atividades
s
Assíncron
Síncrona as (h/a)
s (h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial
(h/a)
(no retorno presencial)
18

Instrumento Piano IV
Livre
Piano acústico ou digital, Computador ou celular,
Internet, Moodle e Zoom

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

Ementa: Estudo de mecanismos técnico-musicais para o desempenho pianístico.
Técnicas de leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Preparar o aluno para a atuação profissional como pianista..

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Prova de recital: apresentação pública do repertório preparado no semestre.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código KL1X49Q2.
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BARROS, L. C. A pesquisa empírica sobre o planejamento da execução instrumental
: uma reflexão crítica do sujeito de um estudo de caso. Tese de Doutorado. Porto
Alegre: UFRGS, 2008. https://lume.ufrgs.br/handle/10183/13245
PÓVOAS, M. B. C. Controle do movimento com base em um princípio de relação e
regulação do impulso-movimento : possíveis reflexos na otimização da ação
pianística. Porto Alegre: UFRGS, 1999.
https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/189554
ZAMITH, M. A dialética das temporalidades na performance musical : uma
interpretação de Cantéyodjayâ de Oliver Messiaen . Porto Alegre: UFRGS, 2013.
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/2/browse?value=Almeida%2C+Maur%C3%ADcio
+Zamith&type=author

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código KL1X49Q2.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP3-A

Nome disciplina
Instrumento Piano – III

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quarta-feira, 08:20 – 10:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

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

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código M8O32FX9.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
26/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código M8O32FX9.

2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP3-B

Nome disciplina
Instrumento Piano – III

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quinta-feira, 10:20 – 12:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

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

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 0M66SRU7.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/05
2
27/05
3
03/06
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
29/07
12
05/08
13
12/08
14
19/08
15
26/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 0M66SRU7.

2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP5-A

Nome disciplina
Instrumento Piano – V

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quarta-feira, 08:20 – 10:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

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

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código CW277MB8.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf
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SEMANA DATA
1
19/05
2
26/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6LINP5-B

Nome disciplina
Instrumento Piano – V

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
8

Fase
Turma
Eletiva
A
Moodle e Zoom
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quinta-feira, 10:20 – 12:00

Instrumento – Piano II
Livre
Piano (acústico ou digital) ou Teclado,
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

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

Ementa: Aulas coletivas envolvendo princípios de leitura de sistemas e reduções ao
piano; harmonia aplicada ao instrumento de teclado; desenvolvimento técnico e
musical através de repertório erudito e popular.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo: Fornecer a alunos dos Curso de Licenciatura em Música – Piano, sua
instrumentalização para utilização de instrumento de teclado em sua futura prática
pedagógica.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código PH3T0K36.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf
FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado
de Santa Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST__Harmonia_Vol._2.pdf
SANTOS, R.S. O Ensino de Piano em Grupo: uma proposta de elaboração de
método destinado ao curso de piano complementar nas universidades brasileiras.
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-22082013141410/publico/RogerioSantosCorrigida.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
20/05
2
27/05
3
03/06
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
29/07
12
05/08
13
12/08
14
19/08
15
26/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código PH3T0K36.

2. Repertório: solo e em grupo (utilizando os instrumentos de origem dos
alunos da turma), com apresentação pública ao final do semestre.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6RPIA1

Nome disciplina
REPERTÓRIO PIANÍSTICO I

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.c
om
Contato
N. Vagas
10

Fase
Turma
3
A
Moodle e Teams
Atividade Atividades Atividades Presencial
s
Assíncron (h/a)
Síncrona as (h/a)
(no retorno presencial)
s (h/a)
15
03
18
Quarta-feira, 10:20 – 12:00

Não há
Livre
Computador ou celular, Internet, Moodle e Teams

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

Ementa:
Apresentação e ampliação do repertório pianístico: solo, música de câmara e
música de concerto. Repertório com obras de diferentes períodos históricos.
Ênfase em obras dos períodos romântico, contemporâneo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Escutas orientadas de repertório referencial para piano, visando ampliar e
aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre a literatura pianística.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será obtida a partir da média simples de duas avaliações:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 9Y73T8ST.
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Bibliografia virtual
GILLESPIE, J. Five Centuries of Keyboard Music. New York: Dover Pou. 1985.
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=nhLEAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=short+history+of+keyboard+musi
c&ots=BdT32xF-gK&sig=5gstoIOYNWWvpTcVYi1b1LzhOc#v=onepage&q=short%20history%20of%20keyboard%20music&f=f
alse
GORDON, S. A History of Keyboard Literature. New York: Schirmer Books, 1996.
https://pdfs.semanticscholar.org/f96f/8b01d84dc1b0c3d9ba9357061ed1a6ed1042.p
df
GANDELMAN, S. Compositores Brasileiros. Editora Relume Dumará, 1987.
NEVES, J.M. Música Contemporânea Brasileira. São Paulo: Ricordi.
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2
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3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
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8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a
Aula síncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e MAURICIO ZAMITH ALMEIDA em 28/04/2021 às 19:28:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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1) Atividades propostas ao longo do semestre, como: a) identificação auditiva de
obras, características, gêneros; b) Discussões sobre o assunto de aula
2) Seminários: sobre obras/assuntos do cronograma semestral.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6ESTA1
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Nome da disciplina: Estágio Curricular
Supervisionado I
Licenciatura em Música
Sandra Mara da Cunha
Contato: (11) 981332709
Contato
Fase 5ª
Turma A
Nº Vagas 16
Obrigatória
Moodle (bbb), zoom, whats app, meet
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36h
36h
Terças, das 13h30 às 15h10
Ter cursado obrigatoriamente Didáticas I e II, e Educação
Musical e Escola I e II
Alunos que irão se formar em 2021/1 e que atendem aos
pré-requisitos acima
Acesso à internet

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

Ementa:
Identidade docente e espaços de atuação profissional na área de educação musical. Estudo,
reflexão e ação sobre projetos políticos, pedagógicos e sociais que incluem música. Papel
formador e transformador da educação musical. Investigação e análise de práticas
educativas em diferentes contextos de educação musical. Observação, interação e
problematização de situações pedagógicas no âmbito da educação musical não escolar.
Planejamento e introdução à prática docente supervisionada. Registro e reflexão crítica
sobre o processo de estágio.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Eixo I – Qual educação musical e para quem? Concepções de música, educação e
educação musical:
Articulação entre conhecimento e ação pedagógica na relação com os sujeitos e seus
contextos em tempos de pandemia
Eixo II – Participação infantil
A partir de leituras e discussões acerca da temática da participação infantil em contexto de
pandemia (participação como direito fundamental de crianças e jovens), construir fundamentos

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SANDRA MARA DA CUNHA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 4LQ5H6T6.
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Eixo III- Estudos de caso - problematização de situações pedagógicas em sala de aula
Considerações acerca de aspectos músico-pedagógicos que embasam os projeto de ação
docente de professores de música e suas possibilidades e limites de ação em contexto de
pandemia.
Objetivo geral:
Promover discussões acerca da prática profissional docente de licenciados(as) em música,
em contextos de educação musical em comunidades e em escolas de educação básica.
Objetivos específicos:
- Refletir sobre processos de ensino e aprendizagem de música em contextos educativos
comunitários, destacando concepções de música, educação, e educação musical;
- Refletir sobre as dimensões pedagógicas, relacionais e éticas que fundam as interações
professores-alunos nesses contextos educativos;
- Compreender os distintos contextos da educação musical comunitária e seus sujeitos
específicos, com sua história constituinte, seus saberes musicais, éticos e relacionais, bem
como suas propostas pedagógicas de ensino e aprendizagem da música;
- Assistir e propor desenvolvimentos de projetos músico-pedagógicos que dialoguem com as
realidades desses campos de estágio;
- Escolher abordagens pedagógicas em música que privilegiem a participação de alunos (as
e aprendizes, evidenciando processos colaborativos e criativos;
- Estabelecer princípios norteadores para a elaboração de projetos de ação pedagógicomusical.
Procedimentos e critérios de Avaliação
1. Aulas semanais (de modo emergencial remoto) com atividades, encontros e fóruns
• Participação e comprometimento com a disciplina: leitura e discussão de textos,
debates, fóruns de discussão e conversas
• Narrativas e trabalhos escritos sobre:
• As aulas e atividades escolhidas: o contexto em debate
• Projeto de estágio: temática/objetivo geral e específicos, justificativa,
fundamentação teórica, referenciando autores e avaliação.
• O que foi realizado: atividades, exercícios e as produções dos alunos
• Considerações finais: quais reflexões podem ser feitas a partir dessa
experiência? O quanto o curso realizado de modo remoto contribuiu para sua
formação enquanto professor(a)?
2. Orientação
O cálculo da nota levará em conta: o envolvimento com as leituras, atividades, discussões, e
o envio de relatos (observação) nos prazos combinados, com a qualidade dos documentos
entregues, dos quais se espera:
Relatos de aulas e planos de aulas
• Apresentação dos planos com escrita cuidada e estrutura de desenvolvimento clara
• Descrição das atividades e o passo-a-passo para realizá-las
• Critérios de avaliação:
• Apresentação de coerência, continuidade e articulação entre aulas e atividades;
Relatório final:
• Descrição dos fatos observados;
• Apresentação de reflexões relacionadas ao planejamento e atuação no modo remoto,
evidenciando desafios e possibilidades, bem como as aprendizagens formativas
desencadeadas pelo novo formato de estágio;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SANDRA MARA DA CUNHA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 4LQ5H6T6.

vindos dos diálogos da EM com os Estudos da Infância, articulando-os ao Projeto de Pesquisa
“Crianças na aula de música”
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Avaliação de decisões para continuação do trabalho.

3. Plano geral de Estágio
Plano geral de estágio desenvolvido pela equipe de estágio, com objetivo geral e dados de
das um dos contextos de estágio escolhidos pelos estudantes: local; idade dos(as)
envolvidos(as); professor(a) como se dá a educação musical na modalidade ensino remoto;
plataformas usadas, adequação às propostas de cada supervisor(a).
• Objetivos pertinentes com a proposta do projeto e definidos com clareza.
• A proposta de atividades segue um conjunto temático adequada aos objetivos e
apresenta diversidade nas práticas musicais (tocar/cantar, reger, compor, improvisar,
arranjar, recriar). Essa parte está em conectada às propostas de trabalho de cada
supervisor e com o contexto de atuação de cada um deles.
• 4. Atuação no campo de estágio
Nota dada pelo professor supervisor (ficha de supervisão) e pelo orientador, considerando:
• Assiduidade e comprometimento com o trabalho junto aos supervisores;
• Domínio na exposição do conteúdo;
• Segurança na condução das práticas;
• Alinhamento e articulação entre plano de aula e atuação (atividades e recursos
didáticos);
• Distribuição do tempo entre as atividades;
5. Relatório parcial de estágio:
Texto crítico reflexivo acerca das aulas e sua atuação, pode ser uma reflexão de todo o
processo ou de algum recorte que se quer olhar mais profundamente, definido junto com o(a)
orientador(a).
• Plano geral de estágio elaborado pela equipe de professores
• Planos da atuação em campo de estágio seguidos de seus relatórios
(corrigidos)
• Articulação com referenciais teóricos. Pode ser embasada a partir das
discussões da fundamentação teórica do projeto, dos textos da disciplina,
assim como outras leituras que tenham realizado. Pode apresentar perguntas
para continuidade do trabalho.
• No mínimo 1 lauda
Bibliografia virtual
BOTO, Carlota. António Nóvoa: uma vida para a educação. (Entrevista). Educ. Pesq., São

Paulo, v. 44, p. 01-24, 2018.
GONZAGA, Eloisa; BEINEKE, Viviane; ROMÃO, Carlos Eduardo; BEINEKE, Viviane;
ZANETA, Camila. Na Cartola de um Mágico: práticas criativas e relações raciais em uma escola
de samba. Florianópolis: Nupeart, vol. 22, p. 179-195, 2019.
QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Traços de Colonialidade na Educação Superior em Música do
Brasil: análises a partir de uma trajetória de exclusões e epistemicídios. Londrina: Revista da
Abem, vol. 25, n. 39, p. 132-159, 2017.
MATEIRO, Teresa; CUNHA, Sandra Mara da. Escola para Além do Digital: reflexões sobre
os estágios na formação docente em Música. Revista da ABEM, Vol. 29, 2021 (em
publicação)
ABEM: Revista Música na Educação Básica.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SANDRA MARA DA CUNHA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 4LQ5H6T6.

•

142

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula assíncrona
Aula síncrona (horário) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona
Aula assíncrona
Aula síncrona ou assíncrona (a combinar) - 13h30 às 15h10
Aula assíncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e SANDRA MARA DA CUNHA em 28/04/2021 às 19:28:38, 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 00013767/2021 e o código 4LQ5H6T6.

SEMANA DATA
1
11/05
2
18/05
3
25/05
4
1º/06
5
08/06
6
15/06
7
22/06
8
29/06
9
06/07
10
13/07
11
20/07
12
27/07
13
03/08
14
10/08
15
17/08
16
24/08
17
31/08
18
14/09
EXAME
21/09
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6HARMO
Código disciplina
Curso
Professor (a)
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

HARMONIA
Nome da disciplina:
Bacharelados e Licenciatura em Música
Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas
Contato
sergio.freitas@udesc.
br
Contato
Fase
Turma
Nº Vagas
2ª
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presenciais (h/a) (no
retorno presencial)
(h/a)
54
18
72
Nos horários da disciplina
Teoria Musical
Livre
Moodle

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

Ementa:
Estudo das estruturas harmônicas no âmbito da música tonal; exercícios de encadeamento
de acordes nas várias funções harmônicas; ampliação do campo da tonalidade através do
uso de dominantes secundárias e acordes com tensões; exercícios de escrita musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Compreensão da linguagem harmônica tonal a partir do estudo dos fundamentos técnicos da
harmonia para quatro vozes (modelo: Corais de Bach); a disciplina objetiva aprimorar
habilidades para a apreciação crítica e analítica deste repertório e o desenvolvimento de
capacidades de escrita musical.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Portifólio (seleção de registros de estudos ao longo da disciplina)
Seleção de exercícios das Listas de Exercício de Harmonia
Análise harmônica de Corais de Bach
Exercícios de realização harmônica a 4 vozes
Bibliografia virtual
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A MÚSICA LUTERANA NO SÉCULO XVI MASSIN, Jean e MASSIN, Brigitte. História da
música ocidental. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997
ALDWELL, Edward e SCHACHTER, Carl. Harmony and voice leading. New York: Harcourt
Brace Jovanovich College Publishers, 1989. 1978_____Aldwell e Schachter_Harmony
and Voice Leading 3rd Ed - OneDrive (sharepoint.com)
BURSTEIN, L. POUNDIE. CONCISE INTRODUCTION TO TONAL HARMONY. [Place of
publication not identified]: W W NORTON, 2020. 2016_Paundie e Strauss - OneDrive
(sharepoint.com)
Cadência (New Grove) W. S. ROCKSTRO, GEORGE DYSON / WILLIAM DRABKIN,
HAROLD S. POWERS / JULIAN RUSHTONTradução: Hugo L. Ribeiro. (Eng. Cadence;
Fr. cadence; Ger. Kadenz, Schluss; It. Cadenza). Textos - OneDrive (sharepoint.com)
CLÁUSULAS&CADÊNCIAS. Fonte: FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de. Que acorde ponho
aqui?Harmonia, práticas teóricas e o estudo de planos tonais em música popular. Tese
(Doutorado em Música) -Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 2010.
Capítulo 2. Textos - OneDrive (sharepoint.com)
DAMSCHRODER, David. Thinking about harmony: historical perspectives on analysis.
Cambridge University Press, 2008. 2008_____DAMSCHRODER - OneDrive
(sharepoint.com)
GAULDIN, Robert. La práctica armónica en la música tonal. Madrid: Ed. Akal, 2009. 1997
Gauldin - OneDrive (sharepoint.com)
LA MOTTE, Diether de. Armonía. Barcelona: Editorial Labor, 1993. 1976_____La
Motte_ARMONIA_contraponto - OneDrive (sharepoint.com)
o coral MASSIN.pdf
O CORAL. Diccionario Enciclopédico de laMúsica (Oxford Companion to Music) ALISON
LATHAM(Ed.)D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica. Carretera Picacho-Ajusco
227; 14200 México, D. F. Textos - OneDrive (sharepoint.com)
OTTMAN, Robert. Advanced harmony: theory and practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice
Hall, 2000. 1970_Ottman - OneDrive (sharepoint.com)
PISTON, Walter e DEVOTO, Mark. Harmony. London: Victor Gollancz, 1991 ou PISTON,
Walter. Armonia. Barcelona: Labor, 1993. 1941_Walter Piston - OneDrive
(sharepoint.com)
SCHENKER, Heinrich. Tratado de armonia. Madrid: Real Musical, 1990.
SCHOENBERG, Arnold. Funções estruturais da harmonia. São Paulo: Via Lettera, 2004.
1911_ARNOLD SCHOENBERG - OneDrive (sharepoint.com)
SCHOENBERG, Arnold. Harmonia. São Paulo: Ed. da Unesp, 2001. 1911_ARNOLD
SCHOENBERG - OneDrive (sharepoint.com)
Stefan Kostka, Dorothy Payne, Byron Almén. Tonal Harmony, McGraw-Hill, 2017. Tonal
Harmony | Stefan Kostka, Dorothy Payne, Byron Almén | download (br1lib.org)
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FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de (Org.) Caderno de Classe para a disciplina Harmonia.
Volumes 1 e 2.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PIAN3
6PIAN6

Instrumento 3 - Piano
Instrumento 6 - Piano

Código disciplina

Nome disciplina

Curso

Bacharelado em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a)
Tipo Prática
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

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

Fase 3,6

Turma

Contato
N. Vagas 1,1

Youtube. Teams, Googlemeet
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
10
26
a definir
a definir
Instrumento anterior
Livre
instrumento próprio, computador, camera, audio,
youtube

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho ao piano. Técnicas de
leitura e de estudo. Realização de repertório de diferentes períodos, do barroco ao
contemporâneo, incluindo obras de autores brasileiros.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
● Unidade I: Do Repertório
o

Os alunos das Fases I a VII deverão apresentar um repertório
semestral mínimo de
quatro obras a serem escolhidas dentre as formas e períodos
conforme quadro

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, 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 00013767/2021 e o código UY7F867L.
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o
o
o
o
o
o

Um movimento de Concerto pode ser considerado um item do
programa semestral;
Uma das peças do programa semestral deverá ser executada de
memória;
Ao final da Fase VIII o aluno deverá um realizar recital de 60’ após
qualificação;
Qualificação de Recital de final de curso: o aluno de Fase VIII
deverá apresentar o programa do recital 30 dias anteriormente à
data prevista do recital para uma banca.

●

REPERTÓRIO MÍNIMO:
o 03 OBRAS BARROCAS
o 03 SONATAS
o 04 ESTUDOS
o 04 OBRAS DE COMPOSITORES ROMÂNTICOS OU CLÁSSICOS
o 04 OBRAS DE COMPOSITORES MODERNOS OU
CONTEMPORÂNEOS
o 04 OBRAS DE COMPOSITORES BRASILEIROS
o 01 OBRA PARA PIANO E ORQUESTRA

●

Observações: Sugere-se que, ao longo do Curso, sejam apresentados:
o Dois (02) Prelúdios e Fugas de J.S. Bach
o Uma (01) obra entre as Suites, Partitas, Tocatas, Sonatas e outras
obras de J.S. Bach, Haendel, Scarlatti e Soler, entre outros
compositores do período.
o Um mínimo de duas (02) sonatas clássicas.

●

Unidade II: Técnica e Interpretação
o Ação pianística: aspectos fisiológicos e mecânicos do movimento;
o Relaxamento e coordenação muscular, exercícios de compensação
corporal;
o Controle dos movimentos – sonoridade;
o Leitura e o entendimento do texto musical;
o Análise e contextualização das obras estudadas;
o Percepção auditiva para controle do resultado sonoro;
o Uso dos pedais.
o Obs.: As questões específicas sobre técnica e interpretação pianística
aplicadas ao repertório serão tratadas nas aulas de caráter individual.
Nas aulas de caráter coletivo serão desenvolvidos temas de caráter
geral e específicos sobre a prática pianística, escuta e análise de
aspectos técnicos e sonoros, métodos de estudo e leitura à primeira
vista.

●

Unidade III: Análise
o Audição crítica de realizações instrumentais;
o Análise de Repertório e de especificidades técnico-interpretativas;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, 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 00013767/2021 e o código UY7F867L.

o

Repertório Mínimo, exceto no semestre em que apresentar uma obra
integral para piano e orquestra, de acordo com as orientações que
seguem:
As obras compostas de mais de um movimento ou peças (sonatas,
suítes, entre outras obras) deverão ser apresentadas na íntegra;
Uma peça que faça parte de uma série ou opus pode ser
considerada um dos itens do programa semestral ou geral;
É permitida a repetição de uma obra por semestre;
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Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno será orientado em:
18 créditos: Aula Individual
18 créditos: Aula Coletiva (por professor)
Prova por meio de vídeo submetida ao fim do semestre
Bibliografia virtual

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

DATA
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir
a
definir

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula assíncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula assíncrona (horário) hora/aula Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona (horário) hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, 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 00013767/2021 e o código UY7F867L.

o Técnicas de treinamento para o desempenho pianístico;
o Leitura de textos relacionados a temas específicos ao desempenho
instrumental;
o Trabalho sobre o repertório. Cada aluno deverá discorrer sobre o seu
repertório: período, estilo, forma, questões técnico-musicais, a ser
apresentado de acordo com o professor da disciplina.

151

15

EXAME

a
definir
a
definir
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:10, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Aula síncrona (horário) hora/aula
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
ATART1
ATART3
ATART5
ATART7
Código disciplina

(Atividades artísticas I
Atividades artísticas III
Atividades artísticas V
Atividades artísticas VII

Curso

Nome disciplina
Bacharelado em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a)
Tipo Prática
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

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

Fase 1, 3, 5, 7

Turma
AeB

Contato
N. Vagas

Youtube. Teams
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
10
26
a definir
Quartas-feiras 12h0o - 12h50
Livre
instrumento próprio, computador, camera, audio,
oodle, youtube

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

Ementa:
Prática da experiência de palco, referentes ao repertório montado da
respectiva opção do bacharelado

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Aperfeiçoamento de repertório
Prática de palco e performance
Discussões sobre performance e ansiedade na performance
Entrevistas com convidados na temática

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:37:59, 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 00013767/2021 e o código OO29NX62.
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Apresentação de1 vídeo gravado e a ser discutido em aula.
Relatório crítico sobre 1 das entrevistas com convidados

Bibliografia virtual

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMAN
A
1
2

DATA
12/05
19/05

3

26/05

4

2/06

5

9/06

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME

16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula - Entrevista com
convidado gravada em vídeo
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:37:59, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6LINPI
Código disciplina

(Instrumento piano I)
Nome disciplina

Curso

Licenciatura em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a) Felipe Paupitz
Tipo Prática/teórica
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

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

Fase 3

Turma
A

Contato 48 9998-1758
N. Vagas 8

Moodle, Youtube
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
14
18
a definir
Segundas-feiras 13h30 - 15h10
Não há
Livre
piano, moodle, youtube

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

Ementa:
topografia do teclado, noções básicas de técnica e postura. Introdução à prática de leitura
vertical (harmônica e polifônica). Estudos harmônicos no teclado (montagem de acordes);
Prática de repertório através de nível técnico iniciante.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
TÉCNICA:
Introdução à técnica pianística: postura, movimento e equilíbrio. Posicionamento de mão.
Técnica dos cinco dedos através da execução do pentacorde
● Escalas maiores Grupo 2 (B, Db e Gb), mãos juntas, 2 oitavas; escalas maiores Grupo 1,
mãos separadas, 2 oitavas
HARMONIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO
●

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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●
●

●
●
●

Harmonização de melodias em tonalidades maiores e menores usando acordes em bloco
e usando padrões de acompanhamento para a mão esquerda
Harmonização usando acordes I-V7; I-IV-V7
Transposição de linhas melódicas para todas a tonalidades maiores
LEITURA E IMPROVISAÇÃO:
Leitura à primeira vista de linhas melódicas usando pentacordes, leitura à primeira vista de
peças com as duas mãos com acompanhamento simples
Leitura à primeira vista de peças para grupo
Improvisação usando pentacordes, modos e escalas maiores
REPERTÓRIO:
● Estudo de repertório solo e em grupo

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno terá semanalmente duas horas/aula. As aulas serão práticas e expositivas e serão
realizadas de forma síncrona e assíncrona de acordo com comunicados via plataforma
moodle. Os conteúdos serão todos gravados em vídeos que poderão ser acessados a
qualquer momento do curso.

Bibliografia virtual
Apostila a ser disponibilizada pela professora

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

DATA
10/05
17/05
24/05
31/05
7/06
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 (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Semana da música - aula assíncrona
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
prova 1 - assíncrona (por vídeo)
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Prova final - assíncrona (por vídeo)
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:04, 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 00013767/2021 e o código 020ISMK5.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6LINPI
Código disciplina

(Instrumento piano I)
Nome disciplina

Curso

Licenciatura em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a) Felipe Paupitz
Tipo Prática/teórica
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

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

Fase 3

Turma
B

Contato 48 9998-1758
N. Vagas 8

Moodle, Youtube
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
14
18
a definir
Segundas-feiras 15h30 - 17h10
Não há
Livre
piano, moodle, youtube

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

Ementa:
topografia do teclado, noções básicas de técnica e postura. Introdução à prática de leitura
vertical (harmônica e polifônica). Estudos harmônicos no teclado (montagem de acordes);
Prática de repertório através de nível técnico iniciante.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
TÉCNICA:
Introdução à técnica pianística: postura, movimento e equilíbrio. Posicionamento de mão.
Técnica dos cinco dedos através da execução do pentacorde
● Escalas maiores Grupo 2 (B, Db e Gb), mãos juntas, 2 oitavas; escalas maiores Grupo 1,
mãos separadas, 2 oitavas
HARMONIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO
●

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:15, 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 00013767/2021 e o código B6395VIA.
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●
●

●
●
●

Harmonização de melodias em tonalidades maiores e menores usando acordes em bloco
e usando padrões de acompanhamento para a mão esquerda
Harmonização usando acordes I-V7; I-IV-V7
Transposição de linhas melódicas para todas a tonalidades maiores
LEITURA E IMPROVISAÇÃO:
Leitura à primeira vista de linhas melódicas usando pentacordes, leitura à primeira vista de
peças com as duas mãos com acompanhamento simples
Leitura à primeira vista de peças para grupo
Improvisação usando pentacordes, modos e escalas maiores
REPERTÓRIO:
● Estudo de repertório solo e em grupo

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno terá semanalmente duas horas/aula. As aulas serão práticas e expositivas e serão
realizadas de forma síncrona e assíncrona de acordo com comunicados via plataforma
moodle. Os conteúdos serão todos gravados em vídeos que poderão ser acessados a
qualquer momento do curso.

Bibliografia virtual
Apostila a ser disponibilizada pela professora

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

DATA
10/05
17/05
24/05
31/05
7/06
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 (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Semana da música - aula assíncrona
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
prova 1 - assíncrona (por vídeo)
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Prova final - assíncrona (por vídeo)
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:15, 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 00013767/2021 e o código B6395VIA.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6LINPI
Código disciplina

(Instrumento piano I)
Nome disciplina

Curso

Licenciatura em música

Professor (a)

Thais Lopes Nicolau

Contato
thais.nicolau@udesc.br

Monitor (a) Felipe Paupitz
Tipo Prática/teórica
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72

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

Fase 3

Turma
A

Contato 48 9998-1758
N. Vagas 8

Moodle, Youtube
Atividades
Ativida Atividades Presencial
Síncronas (h/a) des
(h/a)
Assínc (no retorno presencial)
ronas
(h/a)
14
18
a definir
Quartas-feiras 15h30 - 17h10
Não há
Livre
piano, moodle, youtube

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

Ementa:
topografia do teclado, noções básicas de técnica e postura. Introdução à prática de leitura
vertical (harmônica e polifônica). Estudos harmônicos no teclado (montagem de acordes);
Prática de repertório através de nível técnico iniciante.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
TÉCNICA:
Introdução à técnica pianística: postura, movimento e equilíbrio. Posicionamento de mão.
Técnica dos cinco dedos através da execução do pentacorde
● Escalas maiores Grupo 2 (B, Db e Gb), mãos juntas, 2 oitavas; escalas maiores Grupo 1,
mãos separadas, 2 oitavas
HARMONIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO
●

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:19, 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 00013767/2021 e o código 3E5Z3A5E.
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●
●

●
●
●

Harmonização de melodias em tonalidades maiores e menores usando acordes em bloco
e usando padrões de acompanhamento para a mão esquerda
Harmonização usando acordes I-V7; I-IV-V7
Transposição de linhas melódicas para todas a tonalidades maiores
LEITURA E IMPROVISAÇÃO:
Leitura à primeira vista de linhas melódicas usando pentacordes, leitura à primeira vista de
peças com as duas mãos com acompanhamento simples
Leitura à primeira vista de peças para grupo
Improvisação usando pentacordes, modos e escalas maiores
REPERTÓRIO:
● Estudo de repertório solo e em grupo

Procedimentos e critérios de Avaliação
O aluno terá semanalmente duas horas/aula. As aulas serão práticas e expositivas e serão
realizadas de forma síncrona e assíncrona de acordo com comunicados via plataforma
moodle. Os conteúdos serão todos gravados em vídeos que poderão ser acessados a
qualquer momento do curso.

Bibliografia virtual
Apostila a ser disponibilizada pela professora

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

DATA
12/05
19/05
26/05
2/06
9/06
16/06
23/06
30/06
07/07
14/07
21/07
28/07
04/08
11/08
18/08
25/08

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Semana da música - aula assíncrona
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
prova 1 - assíncrona (por vídeo)
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Aula síncrona (horário) hora/aula
Aula assíncrona - exercício a ser passado pelo moodle
Prova final - assíncrona (por vídeo)
Exame

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por THAIS LOPES NICOLAU e HANS BRANDON TWITCHELL em 01/05/2021 às 07:38:19, 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 00013767/2021 e o código 3E5Z3A5E.
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6ESMU2
Código disciplina
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

ESTUDOS AVANÇADOS EM MÚSICA II
Educação Somática em Artes – Escuta do Corpo
(Técnica Klauss Vianna)
Nome da disciplina
LICENCIATURA EM MÚSICA
VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Afásica
Eletiva
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 10:20 – 12:00
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
recomenda-se que as/os discentes possam garantir sua
presença em 75% das aulas (aulas são 100% síncronas
remotas ao longo do período da pandemia e NÃO é
permitida a gravação das mesmas).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

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

Ementa:
Estudos programados orientados para temáticas específicas na área de música.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
PROCESSO LÚDICO – ACORDAR O CORPO
1.
Presença
2.
Articulações
3.
Peso
4.
Apoios
5.
Resistência

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 7AP722FS.
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2. Objetivos Gerais:
Dirigido ao/à estudante e ao/à professor (a) de música (instrumento e canto), a disciplina
ESTUDOS AVANÇADOS EM MÚSICA II: “Educação Somática nas Artes - Técnica Klauss
Vianna"
trabalhará a “TÉCNICA KLAUSS VIANNA” como veículo de percepção corpórea com o
objetivo de auxiliar a atuação, a interpretação e a expressão nas artes em geral. Sendo o
enfoque voltado fundamentalmente para o corpo, através da “Técnica Klauss Vianna” o/ a
artista poderá experienciar elementos para a performance e atuação artísticas, elementos
esses faltantes na formação convencional nas artes, em geral, p. ex.: direcionamento da
atenção; presença físico-mental sobre o palco; integração e comunicação fluida com o
ouvinte; prevenção de lesões por esforços repetitivos, dentre outros; a movimentação não
automatizada, esvaziada de sentido.
3. Objetivos Específicos:
Os tópicos da técnica Klauss Vianna a serem trabalhados serão baseados na sistematização
da Técnica Klauss Vianna, desenvolvida por pela Profa. Dra. Jussara Miller, em seu livro “A
ESCUTA DO CORPO – sistematização da técnica Klauss Vianna. A saber:
PROCESSO LÚDICO – ACORDAR O CORPO
1.Presença
2.Articulações
3.Peso
4.Apoios
5.Resistência
6.Oposições
7.Eixo Global
OS OITO VETORES ÓSSEOS
Num trabalho de exploração óssea e de exploração da ação desses oito vetores sobre
determinadas
musculaturas, percebe-se que os oito “vetores de força” direcionam e “determinam o
movimento”. (MILLER, 2007, p.75) São eles:
1. metatarsos
2. calcâneos
3. púbis
4. sacro
5.escápulas
6.cotovelos
7.metacarpos
8.sétima vértebra cervical (MILLER, 2007, p.77-87).
Todos os tópicos trabalhados servirão ao aluno como estímulo que proporciona o
reconhecimento do próprio corpo, potencializando o músico para uma “transformação
gradual de ausência corporal, ou

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 7AP722FS.

6.
Oposições
7. Eixo Global
Trabalho com os OITO VETORES ÓSSEOS conjuntamente com o Processo Lúdico.
1. metatarsos
2. calcâneos
3. púbis
4. sacro
5. escápulas
6. cotovelos
7. metacarpos
8. sétima vértebra cervical (MILLER, 2007, p.77-87)
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Procedimentos e critérios de Avaliação
50% da nota é a participação prática do aluno em sala de aula; para tanto é fundamental a
presença do/da aluno (a) e o diálogo e o envolvimento pela matéria.
- 50% da nota é calculada a partir de auto avaliação e avaliação da disciplina, bem como da
atuação nos debates sobre a bibliografia selecionada para leitura. Nessa parte da nota é
necessária a entrega de uma resenha sobre a dissertação de Mestrado de Jussara Correa
Miller: A Escuta do Corpo – abordagem da sistematização da Técnica Klauss Vianna.
Bibliografia virtual:
PDF´s:
- Anatomia_cromodinamica_Kapit_Elson_books
- Edna Christine Silva_Corpo Mídia_Christine Greiner
- Miller_JussaraCorrea_A Escuta do Corpo
- Miller_JussaraCorrea_Qual é o corpo que dança
- Natureza Cultural do Corpo_Greiner_Katz
- Neide Neves_A Técnica como Dispositivo_tese dout
- O Corpo_pistas para estudos indisciplinares_Greiner
- Técnica Klauss Vianna_Consciência em Movimento
Para assistir:
Klauss Vianna_enciclopédia Itaú
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa349623/klauss-vianna
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA NO BRASIL
https://www.youtube.com/watch?v=TW9RL1PCg4A&t=873s
Angel Vianna conversa sobre dança no Arte do Artista - Arte do Artista
https://www.youtube.com/watch?v=bJ2KJIDtECc
Da razão ao corpo | Hélia Borges e Angel Vianna
https://www.youtube.com/watch?v=diUgLkHvlco
“A Escuta do Corpo” Técnica Klauss Vianna com Jussara Miller
https://www.youtube.com/watch?v=FR4SOXG5WxI
TÉCNICA KLAUSS VIANNA POR JUSSARA MILLER
https://www.youtube.com/watch?v=lV-MWsTZaC8
Nada Pode Tudo – Jussara Miller
https://www.youtube.com/watch?v=I0vKGvHcCCo&t=3s
Corpo Sentado-10 anos (2016) Jussara Miller
https://www.youtube.com/watch?v=oEX-cfwzhzA
DOCUMENTÁRIO sobre o Curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna na PUC-SP
https://www.youtube.com/watch?v=vKqNV_aBxbc
Klauss Vianna | Movimento Expressivo
https://www.youtube.com/watch?v=aVP_RjVMdLo
https://www.youtube.com/watch?v=aVP_RjVMdLo
Thomas Hanna: Association for Hanna Somatic Education®, Inc

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 7AP722FS.

seja, de ‘dormência’, para ‘o acordar’, e, consequentemente, disponibilizar o corpo para lidar
como instante do momento presente”. (MILLER: 2007,p. 54) Incluindo-se aí o momento da
apresentação e da escuta musicais, fator nuclear da performance, entretanto não abordado
ao longo de todo o processo de aprendizado e de didática da performance musical. O
aprendizado técnico mecanizado, que não parte da corporeidade do músico e da percepção
e da sensibilização física do músico, gera um relacionamento com o instrumento musical e
com a performance de desestruturação física e principalmente conceitual (emocional e
mental), onde o espaço para a interpretação restringe-se, então, ao julgamento bináriomecânico entre bom e ruim, certo e errado, gerando pré-conceitos, medo, pânico, além de
dor física e emocional. Com a ênfase sobre o trabalho nos sentidos através do corpo, iniciase um processo de “despertar corporal”, e o reconhecimento do corpo de cada um,e do ritmo
de cada um, através do grupo.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
2
23/05
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
3
02/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
4
09/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
5
16/06
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
6
23/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
7
30/06
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
8
07/07
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
9
14/07
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
10
21/07
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
11
28/07
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
12
04/08
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
13
11/08
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
14
18/08
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
15
25/08
Aula síncrona – quarta - 10:20 – 12:00/6ESMU2
16
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 10:20 – 12:00/6ESMU2
reposição
17
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2B
reposição
18
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2B
reposição
EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 7AP722FS.

https://hannasomatics.com/
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6GFLAU1
Código disciplina

GRUPOS MUSICAIS FLAUTA DOCE 1
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Fase 1
Turma 1
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 13:30 – 15:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

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

Ementa:
Estudo das técnicas tradicionais de execução da flauta doce e exploração de formas não
convencionais / expandidas de utilização do instrumento. Domínio de técnicas básicas de
execução da flauta doce, executando obras de nível básico. A flauta doce na Educação
Musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- reconhecimento da construção do instrumento.
- necessidades técnicas do instrumento partindo-se da construção do instrumento.
- Reconhecimento de tratados históricos e atuais de organologia. História e acústica da
flauta doce através da prática e do conhecimento de repertório original histórico e
contemporâneo do instrumento e seus diferentes gêneros, períodos e culturas musicais,
visando ampliar a autonomia da prática da flauta doce. Pretende-se o alcance de tal
autonomia através também da introdução de princípios técnico-corporais preliminares
vinculados diretamente à performance do repertório proposto.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código V6815DTO.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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- Audição e imitação de cantos de pássaros, primeiramente com a cabeça do instrumento,
percebendo a trajetória do som, o processo físico e fisiológico do som, com fundamento do
saber técnico.
- Grafia para os princípios técnico-corpóreos do instrumento.
- percepção física do flautista a partir da Técnica Klauss Vianna.
- percepção da própria ossatura, de seus vetores (8) ósseos, de todo seu complexo
muscular e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o
embasamento da técnica da flauta doce;
- Princípios técnicos/percepção do corpo: pés, joelhos, bacia; abdômen; caixa torácica;
garganta cavidade bucal; cervical; torácica e lombar; membros superiores: dedos, falanges,
metacarpos, punhos, rádio, ulna, úmero, crista escápula, escápula, acrômio.
Movimentação/articulação. Cavidade Craniana/cervical/cavidade bucal. Três esferas: pelve –
caixa torácica – crânio.
- posicionamento do corpo em eixo global - pés, joelhos, bacia, coluna, crânio, braços,
cintura escapular.
- Percepção e trabalho corporal com foco em:
face, cavidade bucal; articulações da língua fundamentais para a flauta doce - consoantes T
e D, vogal U;
- Percepção do fluxo respiratório natural e coordenação da respiração para a fala e para a
flauta. Coordenação do fluxo respiratório direcionado à percepção e à realização da afinação
do instrumento (solo e em conjunto) - experimentações em glissando (com expiração e com
digitação) e sons multifônicos.
- Equilíbrio e eixo do instrumento em relação ao eixo global do corpo do performador e em
relação à bacia, ao tronco, aos membros superiores (dedos, mãos, punhos, ulna, rádio,
cotovelos, úmero, cintura escapular e crânio).
- Tocar sentado e tocar em pé: apoios dos pés, apoio dos polegares das mãos.
- Trabalhos de percepção dos apoios de polegares e do trabalho de articulação específico do
polegar esquerdo para o orifício "0".
- Prática de repertório na flauta soprano e na flauta tenor (quando for possível) nas
tonalidades: Dó maior, Fá Maior, Sol Maior, Ré Maior, lá menor, ré menor, mi menor.
- Repertório histórico europeu do instrumento (solo, duo; trio e quarteto se houver alun@s
com instrumentos disponíveis e que já toquem contralto, tenor e baixo) a partir da flauta
soprano (em dó) com possibilidade de experimentação da flauta tenor (em dó) e na flauta
contralto (se for possível): danças da Renascença - Pierre Attaingnant, P. Phalèse, C.
Gervaise, Th. Susato; cânones da Renascença; danças barrocas: Ph. É. Chédeville (para
alunos com mais experiência);
- Prática do repertório de tradição oral brasileira (original para flautas longitudinais de bloco –
gaitas, canudos e taquaras) e de músicas de diferentes culturas, para trabalho didático e
performance; trabalho de recolha, seleção, adaptação e arranjo;
- repertório de didática musical a partir de Béla Bartók (for Children e Mikrokosmos) e Zoltán
Kodály.
Ao final do semestre, cada aluno deverá apresentar individualmente e/ou em grupo,
repertório com peças extras, além daquelas trabalhadas em turma.
- Apresentação para as demais turmas do trabalho realizado ao longo do semestre avaliação.
- Apresentação de todos os alunos: Remotamente: gravação e edição de duetos e/ou trios e
quartetos trabalhados em aula. A apresentação remota será publicada no canal de YouTube
do DMU e do CEART. Se houver segurança sanitária as apresentações poderão ser
realizadas também no Auditório do DMU em data a combinar.
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo e/ou individual: No final do semestre o aluno deverá tocar com
fluência o repertório mínimo proposto no programa (que os alunos recebem no início do
semestre), e também peças extras escolhidas pelo aluno e/ou grupo). Com a possibilidade
de apresentação pública (remota ou presencial, se houver segurança sanitária). No caso de
apresentação online, os alunos e alunas deverão gravar e editar (áudio-visuais) de duetos,
trios ou quartetos, que serão publicados nos canais de YouTube do DMU e do CEART: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência em aula, ou seja: faltas
justificadas/envolvimento em sala de aula, demonstrados durante o semestre. - Avaliação de
Trabalhos, Tarefas: Atribuição de nota pelo envolvimento nas atividades. 50%
Bibliografia virtual:
PDF’s:
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2. Objetivos Gerais:
Trabalhar a técnica da flauta doce a partir do reconhecimento da construção do instrumento,
seus aspectos acústicos/organológicos que aliam-se às necessidades técnicas do
instrumento, à percepção física do flautista e ao repertório original da flauta doce (as flautas
longitudinais de bloco - canudos, gaitas e taquaras - históricas e contemporâneas europeias
e latino americanas)), visando a ampliação do potencial artístico/musical do aluno através da
flauta doce.
3. Objetivos Específicos:
- Traçar a história da flauta doce através da prática de seu repertório original específico e de
seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce";
- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Trabalhar o repertório original da flauta doce (tradicional popular brasileiro para as flautas
longitudinais de bloco - canudos, gaitas e taquaras -histórico e contemporâneo europeus e
latino americanos) como uma das bases para a experiência técnica com o instrumento;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Trabalhar repertório da tradição oral brasileira e de demais tradições, sua adaptação e
arranjo para a flauta doce como material didático para ser utilizado pelo futuro professor de
musicalização;
- Ampliar o contato com o instrumento através de percepção auditiva primeira de melodias
da flauta doce (trad. oral e repertório específico do instrumento) e posterior transcrição e
arranjo para o instrumento, gerando maior fluência na leitura da bibliografia para flauta doce;
- Ampliar a fluência em tocar de memória, em transpor e em improvisar.
- Preparar repertório para a participação em recital coletivo.
- Analisar e discutir possibilidades para o ensino da flauta doce em diferentes contextos.
- Conhecer obras para flauta doce de diversos gêneros, estilos e períodos, através de
escutas direcionadas.
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- Pipiruí e caixa de assovio: tocadores de pífanos e caixas nas festas de reinado_Daniel de Lima
Magalhães
- Para Assistir:
Tutoriais_ vídeos_ construção_construtores
DVD『The Recorder Collection of Frans Brüggen』Trailer (Zen-On): https://www.zen-on.co.jp/world/record...
https://www.youtube.com/watch?v=0hFXwgWMiRQ
CONSTRUÇÃO:
Tutorial_canal Sarah Jeffery:
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
Choosing a PLASTIC recorder! | Team Recorder (Sarah Jeffery)
https://www.youtube.com/watch?v=ofSYOBn2HWc
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs3...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yra_...
http://www.earlymusicshop.com/product...
https://www.thomann.de/nl/aulos_503b_...
https://www.thomann.de/nl/mollenhauer...
https://www.thomann.de/nl/thomann_trs...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs2...
https://www.thomann.de/nl/nuvo_sopran...
https://www.youtube.com/watch?v=TNDmZ7CyEQ8
https://earlymusicshop.com https://sarahjeffery.com/Online-Course https://mailchi.mp/0d849f2fb5c7/100k
recorder.myshopify.com/ https://open.spotify.com/artist/3wL36...
Li Virghi_cópia: Jean Jaques Rippert_ interpretação Walter van Hauwe
https://www.facebook.com/livirghirecorders/videos/419609312581613
http://www.livirghi.com/price-list-2/
Monika Musch
https://www.monikamusch.com/
Adriana Breukink
https://www.adrianabreukink.com/
Adrian Brown
http://www.adrianbrown.org
Philippe Bolton
http://www.flute-a-bec.com/
JORGE ISAAC:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh67UoIlFwE
SOBRE VON HUENE (Daniël Brüggen's film ):
https://www.youtube.com/watch?v=2MKJnRGn4gw
Construção – ateliê von Huene:
https://www.youtube.com/watch?v=lxzO5Kvo7gk
Giacomo Flautaio: Denner
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Giacomo Flautaio:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
Fabricantes em série:
Yamaha:
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/recorder/
Moeck:
https://www.moeck.com/en/recorders/
Mollenhauer:
https://www.youtube.com/watch?v=uvtjUjngL9c
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4&t=34s
Küng:
https://www.youtube.com/watch?v=lQR_2Gni8-k
Denner:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Kunath_Paetzold recorders:
https://www.kunath.com/
construção de flautas de bambu:
https://www.youtube.com/watch?v=zlttALMwr7k
Construção flautas escolares – AAFAB – Entrevista por Sarah Jeffery
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
www.aafab.nl
Construção –Prescott
https://www.youtube.com/watch?v=ux3BJ6__KEs

https://team-
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SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
2
23/05
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
3
02/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
4
09/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
5
16/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
6
23/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
7
30/06
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
8
07/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
9
14/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
10
21/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
11
28/07
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
12
04/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
13
11/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
14
18/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
15
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
16
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
reposição
17
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
reposição
18
25/08
Aula síncrona – quarta-feira - 13:30 – 15:10/6GFLAU1
reposição
EXAME
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6GFLAU3
Código disciplina

GRUPOS MUSICAIS FLAUTA DOCE 3
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Fase 3
Turma
Eletiva
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 15:30 – 17:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

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

Ementa:
Estudos para desenvolver a técnica das flautas em dó e em fá. Aspectos de seleção,
organização e preparação de repertório em grupos. A flauta doce como recurso didático.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Exposição do repertório original da flauta doce (soprano (dó), contralto (fá) e tenor (dó));
repertórico tradicional popular das flautas longitudinais brasileiras MG, BA, AL, PE e das
flautas indígenas brasileiras; exploração das necessidades técnicas para performance do
programa apresentado; respiração, digitação, articulação da língua.
- Reconhecimento e prática de transposição e claves distintas.
- Trabalhar o repertório original da flauta doce soprano, contralto e tenor (histórico e
contemporâneo / solo e em conjunto) como uma das bases para a experiência técnica com o
instrumento. Duos e trios do Renascimento e do Barroco europeus; per. medieval.
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2. Objetivos Gerais:
Trabalhar a técnica da flauta doce a partir do reconhecimento da construção do instrumento,
seus aspectos acústicos/organológicos que aliam-se às necessidades técnicas do
instrumento, à percepção física do flautista e ao repertório original da flauta doce (soprano
(dó), contralto (fá) e tenor (dó)), visando a ampliação do potencial artístico/musical do aluno
através da performance da flauta doce. Reconhecimento e prática de transposição e claves
distintas. Primeiras experiências com a flauta doce baixo no repertório histórico de conjunto.
3. Objetivos Específicos:
- Traçar a história da flauta doce/flauta longitudinal de bloco tradicional (flautas brasileiras
tradicionais de MG, BA AL e indígenas), através da prática de seu repertório original
específico e de seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce"; as diferenças de tessituras entre as flautas em dó e em fá.
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- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Educação somática em flauta doce e aprofundamento de primeiros princípios técnicocorporais da flauta doce, tais como:
a.
fluxo respiratório: percepção corporal da ossatura e da musculatura envolvidas na
inspiração e na expiração. Regiões: períneo, baixo abdome, tórax, cintura escapular,
clavículas, pescoço, cavidade bucal, língua, crânio, coluna vertebral, bacia.
- b.
articulação e não articulação da língua: consoantes surdas (T / K / R) e sonoras (D/
G) empregadas na flauta doce; reconhecimento de articulação em tratados históricos do
instrumento (p.ex.: J.M. Hotteterre, J.J. Quantz, Ganassi). A articulação da língua no
repertório histórico, no repertório de tradição oral (adaptação ao instrumento) e no repertório
de música contemporânea para flauta doce.
- c.
digitação: percepção da recepção do instrumento pelo corpo; o tronco em seus
múltiplos vetores; o tronco em relação à base; peso do crânio; articulação: cervical, torácica
e lombar; bacia; membros superiores articulação: dedos, punhos, cotovelos,
úmero/escapular.
Digitação básica para flauta doce. Reconhecimento de digitações em tratados antigos e
métodos atuais.
- Repertório específico para flauta doce para terceira fase:
Histórico: Idade Média (cânones, danças, ductias); Cânones sécs.: XVI e XVII.
- Renascimento: danças e música instrumental, em geral, em duo e trio (flautas soprano e
contralto); p. ex.: Villancicos e Villancetes ibéricos, Danças de Attaingnant, M. Praetorius, Th.
Susato, Th. Arbeau, C. Gervaise, dentre outros. Se for possível acrescentar flauta tenor e
flauta baixo.
- Barroco: série de duetos ingleses originais para flauta doce contralto; danças francesas Ph.
Chédeville. Ornamentação (trillo/cadences)
- Contemporâneo: Kodály, B. Bartók (adaptação Mikrokosmos e For Children), P. Hindemith;
Ernst Mahle; B. Britten, H. U. Staeps, dentre outros.
- Prática solo e em conjunto de flauta doce;
- construção de repertório para apresentação/gravação;
- REPOSIÇÃO de feriados
- Ensaios extras de repertório com instrumentação mista; com coral, cravo e demais
instrumentos, somente de maneira remota, ao longo do afastamento social durante a
pandemia.
- Apresentação como avaliação (solo e em conjunto) em formato de gravação áudio visual, a
ser transmitida através de Canais de YouTube DMU e CEART.
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo e/ou individual: No final do semestre o aluno deverá tocar com
fluência o repertório mínimo proposto no programa (que os alunos recebem no início do
semestre), e também peças extras escolhidas pelo aluno e/ou grupo). Com a possibilidade
de apresentação pública (remota ou presencial, se houver segurança sanitária). No caso de
apresentação online, os alunos e alunas deverão gravar e editar (áudio-visuais) de duetos,
trios ou quartetos, que serão publicados nos canais de YouTube do DMU e do CEART: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência em aula, ou seja: faltas
justificadas/envolvimento em sala de aula, demonstrados durante o semestre. - Avaliação de
Trabalhos, Tarefas: Atribuição de nota pelo envolvimento nas atividades. 50%
Bibliografia virtual:
PDF’s:
- bandas cabaçais_BrunoDelNeriBatistaMenegatti
- Pipiruí e caixa de assovio: tocadores de pífanos e caixas nas festas de reinado_Daniel de Lima
Magalhães
- Para Assistir:
Tutoriais_ vídeos_ construção_construtores
DVD『The Recorder Collection of Frans Brüggen』Trailer (Zen-On): https://www.zen-on.co.jp/world/record...
https://www.youtube.com/watch?v=0hFXwgWMiRQ
CONSTRUÇÃO:
Tutorial_canal Sarah Jeffery:
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
Choosing a PLASTIC recorder! | Team Recorder (Sarah Jeffery)
https://www.youtube.com/watch?v=ofSYOBn2HWc
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs3...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yra_...
http://www.earlymusicshop.com/product...
https://www.thomann.de/nl/aulos_503b_...
https://www.thomann.de/nl/mollenhauer...
https://www.thomann.de/nl/thomann_trs...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs2...
https://www.thomann.de/nl/nuvo_sopran...
https://www.youtube.com/watch?v=TNDmZ7CyEQ8
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- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Trabalhar o repertório original da flauta doce soprano, contralto e tenor (tradicional popular
e indígena brasileiro, histórico e contemporâneo) como uma das bases para a experiência
técnica com o instrumento;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Trabalhar repertório da tradição oral brasileira e de demais tradições, sua adaptação e
arranjo para a flauta doce como material didático para ser utilizado pelo futuro professor de
musicalização;
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
23/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08

ATIVIDADES
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU3

https://team-
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https://earlymusicshop.com https://sarahjeffery.com/Online-Course https://mailchi.mp/0d849f2fb5c7/100k
recorder.myshopify.com/ https://open.spotify.com/artist/3wL36...
Li Virghi_cópia: Jean Jaques Rippert_ interpretação Walter van Hauwe
https://www.facebook.com/livirghirecorders/videos/419609312581613
http://www.livirghi.com/price-list-2/
Monika Musch
https://www.monikamusch.com/
Adriana Breukink
https://www.adrianabreukink.com/
Adrian Brown
http://www.adrianbrown.org
Philippe Bolton
http://www.flute-a-bec.com/
JORGE ISAAC:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh67UoIlFwE
SOBRE VON HUENE (Daniël Brüggen's film ):
https://www.youtube.com/watch?v=2MKJnRGn4gw
Construção – ateliê von Huene:
https://www.youtube.com/watch?v=lxzO5Kvo7gk
Giacomo Flautaio: Denner
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Giacomo Flautaio:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
Fabricantes em série:
Yamaha:
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/recorder/
Moeck:
https://www.moeck.com/en/recorders/
Mollenhauer:
https://www.youtube.com/watch?v=uvtjUjngL9c
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4&t=34s
Küng:
https://www.youtube.com/watch?v=lQR_2Gni8-k
Denner:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Kunath_Paetzold recorders:
https://www.kunath.com/
construção de flautas de bambu:
https://www.youtube.com/watch?v=zlttALMwr7k
Construção flautas escolares – AAFAB – Entrevista por Sarah Jeffery
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
www.aafab.nl
Construção –Prescott
https://www.youtube.com/watch?v=ux3BJ6__KEs
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6GFLAU5
Código disciplina

GRUPOS MUSICAIS FLAUTA DOCE 5
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR

Contato: 48
991566957

Fase 5
Turma
Eletiva
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Nº Vagas 15

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 15:30 – 17:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

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

Ementa:
Revisão dos conceitos técnicos da execução instrumental na flauta doce, vistos nas fases
anteriores. Aplicação destes conceitos em repertório selecionado (solo ou em grupo). A
flauta doce e a educação musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Percepção física como embasamento para a técnica da flauta doce. Escuta do Corpo e
Técnica Klauss Vianna como fundamento para a percepção e a investigação técnica.
- Enfocar especificidades da linguagem de cada período musical, e regiões onde encantramse mecânicas semelhantes de flautas longitudinais de bloco, tais como: ornamentação,
sistemas de afinação, improvisação, articulações;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
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2. Objetivos Gerais:
Trabalhar a técnica da flauta doce a partir do reconhecimento da construção do instrumento,
seus aspectos acústicos/organológicos que aliam-se às necessidades técnicas do
instrumento, à percepção física do flautista e ao repertório original da flauta doce (soprano,
contralto, tenor e baixo), visando a ampliação e o aprofundamento do potencial
artístico/musical do aluno através da performance da flauta doce, assim como conhecimento
e experiência técnico-musicais para atuação em sala de aula, como futuros professores de
música de nível escolar.
3. Objetivos Específicos:
- Traçar a história da flauta doce/flauta longitudinal de bloco tradicional (flautas brasileiras
tradicionais de MG, BA AL e indígenas), através da prática de seu repertório original
específico e de seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce"; as diferenças de tessituras entre as flautas em dó e em fá.
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- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Reconhecimento e estudo de Tratados históricos e Métodos contemporâneos para flauta
doce, p. ex.: J. M. Hotteterre, J. J. Quantz, Michael Vetter, Walter van Hauwe, Kees Boeke.
- Ornamentação para flauta doce geral e específicas por culturas e períodos históricos.
- Sonatas 1 ou 2 flautas com baixo contínuo ou em dueto:
Daniel Purcell; Loeillet de Gant; Pepusch; B. Marcelo; G. Ph. Telemann; A. Corelli, etc.
- Música contemporânea para conjunto de flauta doce, como p. ex.: B. Britten, Staeps,
Kazimierz Serocki, Ryohei Hirose.
- repertório solo para flauta doce, a partir de Diminuições e variaçoes: J. van Eyck, Divisions
upon a Ground.
- Trabalho com demais instrumentos, dentro das possibilidades apresentadas no
distanciamento social (remoto). P. Ex.: cravo, violoncelo, violino, violão.
- Música para conjunto de flautas doces (duos, trios, quartetos, quintetos):
1) Danças da Renascença: Th. Susato; P. Attaignant; M. Praetorious, Phalèse, C. Gervaise.
-Música para flauta doce e baixo contínuo: Sonatas e Trio-sonatas (Benedetto Marcello; G.
Ph. Telemann)
- Música para conjunto de flautas doces (duos, trios, quartetos, quintetos):
1) Glogauer Liederbuch 2) Gaitas e Taquaras (bandas cabaçais, p. ex.)
- Música para conjunto de flautas doces (duos, trios):
1) Bicínias e Tricínias: O. Lassus; Rhau Buch; 2) Gaitas e Taquaras (bandas cabaçais, p.
ex.)
- REPOSIÇÃO de feriados
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
- Apresentação como avaliação (gravação de áudio visual - música de conjunto), transmitida
através de Canais do YouTube.
- REPOSIÇÃO de feriados
- Ensaios extras de repertório com instrumentação mista; com coral, cravo e demais
instrumentos, somente de maneira remota, ao longo do afastamento social durante a
pandemia.
- Apresentação como avaliação (solo e em conjunto) em formato de gravação áudio visual, a
ser transmitida através de Canais de YouTube DMU e CEART.
- BANCO DE PARTITURAS:
https://drive.google.com/open?id=0B7B3PRU4kMFpdmEwY1c5Q2M0UEU
- WEBSITE: https://flautadoceudesc.wixsite.com/extensao
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo e/ou individual: No final do semestre o aluno deverá tocar com
fluência o repertório mínimo proposto no programa (que os alunos recebem no início do
semestre), e também peças extras escolhidas pelo aluno e/ou grupo). Com a possibilidade
de apresentação pública (remota ou presencial, se houver segurança sanitária). No caso de
apresentação online, os alunos e alunas deverão gravar e editar (áudio-visuais) de duetos,
trios ou quartetos, que serão publicados nos canais de YouTube do DMU e do CEART: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência em aula, ou seja: faltas
justificadas/envolvimento em sala de aula, demonstrados durante o semestre. - Avaliação de
Trabalhos, Tarefas: Atribuição de nota pelo envolvimento nas atividades. 50%
Bibliografia virtual:
PDF’s:
- bandas cabaçais_BrunoDelNeriBatistaMenegatti
- Pipiruí e caixa de assovio: tocadores de pífanos e caixas nas festas de reinado_Daniel de Lima
Magalhães
- Para Assistir:
Tutoriais_ vídeos_ construção_construtores
DVD『The Recorder Collection of Frans Brüggen』Trailer (Zen-On): https://www.zen-on.co.jp/world/record...
https://www.youtube.com/watch?v=0hFXwgWMiRQ
CONSTRUÇÃO:
Tutorial_canal Sarah Jeffery:
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
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- Pesquisar e reconhecer diversos programas de ensino da flauta doce - nível escolar e de
licenciatura em música.
- Traçar a história da flauta doce através da prática de seu repertório original específico e de
seus aspectos organológicos/acústicos e técnicos;
- Perceber, através da construção e da pesquisa acústica do instrumento, o "corpo da flauta
doce";
- Trabalhar o "corpo do performador" que fará soar o "corpo da flauta doce", a partir da
percepção de sua própria ossatura, de seus vetores ósseos, de todo seu complexo muscular
e de seus movimentos, bem como da respiração, como ferramentas para o embasamento da
técnica da flauta doce;
- Trabalhar o repertório original da flauta doce soprano, contralto, tenor e baixo (histórico e
contemporâneo) como uma das bases para a experiência técnica com o instrumento;
- Enfocar especificidades da linguagem de cada período musical, tais como: ornamentação,
sistemas de afinação, improvisação, articulações;
- Explorar a sonoridade da flauta doce através de experimentação (corpo físico do
instrumento e físico do músico) dos espaços tonal e atonal e da multiplicidade de efeitos
sonoros;
- Trabalhar repertório da tradição oral brasileira e de demais tradições, sua adaptação e
arranjo para a flauta doce como material didático / performático para ser utilizado pelo futuro
professor de musicalização;
- Pesquisar e reconhecer diversos programas de ensino da flauta doce nas comunidades
tradicionais no Brasil e também no mundo.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
23/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06

ATIVIDADES
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5

https://team-
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Choosing a PLASTIC recorder! | Team Recorder (Sarah Jeffery)
https://www.youtube.com/watch?v=ofSYOBn2HWc
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs3...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yra_...
http://www.earlymusicshop.com/product...
https://www.thomann.de/nl/aulos_503b_...
https://www.thomann.de/nl/mollenhauer...
https://www.thomann.de/nl/thomann_trs...
https://www.thomann.de/nl/yamaha_yrs2...
https://www.thomann.de/nl/nuvo_sopran...
https://www.youtube.com/watch?v=TNDmZ7CyEQ8
https://earlymusicshop.com https://sarahjeffery.com/Online-Course https://mailchi.mp/0d849f2fb5c7/100k
recorder.myshopify.com/ https://open.spotify.com/artist/3wL36...
Li Virghi_cópia: Jean Jaques Rippert_ interpretação Walter van Hauwe
https://www.facebook.com/livirghirecorders/videos/419609312581613
http://www.livirghi.com/price-list-2/
Monika Musch
https://www.monikamusch.com/
Adriana Breukink
https://www.adrianabreukink.com/
Adrian Brown
http://www.adrianbrown.org
Philippe Bolton
http://www.flute-a-bec.com/
JORGE ISAAC:
https://www.youtube.com/watch?v=Uh67UoIlFwE
SOBRE VON HUENE (Daniël Brüggen's film ):
https://www.youtube.com/watch?v=2MKJnRGn4gw
Construção – ateliê von Huene:
https://www.youtube.com/watch?v=lxzO5Kvo7gk
Giacomo Flautaio: Denner
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Giacomo Flautaio:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
https://www.youtube.com/watch?v=VgiPNGz9UEk
Fabricantes em série:
Yamaha:
https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/recorder/
Moeck:
https://www.moeck.com/en/recorders/
Mollenhauer:
https://www.youtube.com/watch?v=uvtjUjngL9c
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4
https://www.youtube.com/watch?v=fkxn1H9hFM4&t=34s
Küng:
https://www.youtube.com/watch?v=lQR_2Gni8-k
Denner:
https://www.youtube.com/watch?v=vaf1BspGXE8
Kunath_Paetzold recorders:
https://www.kunath.com/
construção de flautas de bambu:
https://www.youtube.com/watch?v=zlttALMwr7k
Construção flautas escolares – AAFAB – Entrevista por Sarah Jeffery
https://www.youtube.com/watch?v=srXtzUWIjeo
www.aafab.nl
Construção –Prescott
https://www.youtube.com/watch?v=ux3BJ6__KEs
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Aula síncrona – quarta-feira
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- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5
- 15:30 – 17:10/6GFLAU5

Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5
Aula síncrona – quarta-feira - 15:30 – 17:10/6GFLAU5

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 5VER492X.
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6PCON1A
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO I A
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 1
Turma 1 A
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

SEGUNDA-FEIRA – 15:30 – 17:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/cabo
internet

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código P0E4Q0H3.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Ementa:
Experiência musical em conjunto, através da execução de gêneros e estilos musicais diversificados.
Problematização da atribuição de sentidos à música. Inserção dos licenciandos no espaço escolar atrav
de apresentação da prática musical realizada na disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Apresentação do plano de ensino. Exposição sobre a ementa, objetivos, metodologia, conteúdo e crit
de avaliação desta disciplina, bem como, sobre os vínculos curriculares desta com as demais discipl
Apresentação comentada de uma bibliografia e demais recursos que serão utilizados na disciplina;

180

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código P0E4Q0H3.

- Pesquisa e elaboração de arranjos de MATRIZES MUSICAIS da trad. oral brasileira, embasada na rec
de Mário de Andrade, compondo um programa musical. Divisão da classe em 2 ou 3 grupos de pesq
arranjo e performance. Investigação de MATRIZES MUSICAIS.
-Material para pesquisa e seleção de repertório:
1929: Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3; Música de feitiçaria no Brasil; As Melodias do Boi e ou
Peças; Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939: link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
- Escolha de repertório conjuntamente com a escolha da temática que será abordada no repertório escolh
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo, (em forma de seminário "artístico
apresentação/ou áudio visual do final do semestre). Seleção de repertório.
- Pesquisa e reconhecimento de repertório e de instrumentário tradicional brasileiro (flautas indíg
brasileiras; pífanos; rabecas brasileiras; cordas dedilhadas brasileiras), de repertório e instrumen
tradicional de diversas etnias e histórico, p. ex.: cravo, viola da gamba, flautas doce; em diálogo
instrumentário "moderno" em geral. Experimentação elementar destes instrumentos, quando apresent
pelos alunos.
- Estudos de gêneros musicais de diferentes tradições. Gêneros musicais históricos dirigidos
instrumentos apresentados em classe. Prática conjunta dos gêneros estudados.
- Aulas expositivas, análise e audições comentadas de repertório em diversos gêneros musicais; aud
coletiva de repertório a ser selecionado e arranjado.
- Atividades práticas instrumentais e vocais; Exercícios teóricos e práticos, individuais e em grupo;
- Leitura e discussão de textos indicados;
- Elaboração, escrita e leitura de composições e arranjos (coletivamente e/ou individualmente); Arra
elaborados coletivamente/individualmente pelos alunos, onde serão considerados: instrumenta
intersecções entre texto e música, "dramaturgia" do texto musical. Espaços sonoros tonal, modal, aton
rítmico. Escrita em grade e partes individuais.
- Entrega de trabalhos ao longo do semestre:
1. uma anamnese de sua vida musical; suas memórias e seus desejos pessoais relacionados à música.
2. Resenha digitada, seguindo as regras da ABNT sobre a aula-vídeo do Prof. José Miguel Wisnik, "Már
Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7nYA
livros a serem pesquisados para a seleção de repertório, fornecidos pela Professora:
1929:
- Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3
- Música de feitiçaria no Brasil
- As Melodias do Boi e outras Peças
- Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939:
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
segue o link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
Para aprofundamento, sugestão de leitura: link de matéria sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL
- Execuções e Avaliações de arranjos; exercícios em grupos instrumentais e vocais (ensaios);
- Gravação dos arranjos (áudio e vídeo), edição e mixagem com o auxílio da monitoria;
No caso de distanciamento social, no final do semestre a Apresentação será a Publicação do áudio-v
em Canal de YouTube (DMU, CEART), como composição da nota final. Caso haja o retorno presencia
condições de segurança sanitária, a apresentação será também pública.
- Reposição de feriado e de faltas (Oficinas de Ensaios)

2. Objetivos Gerais:
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete no fazer mu
individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da performance musical e das estrut
formadoras do músico atuante e didata e do repertório musical - em seus aspectos históricos, e sócio-cult
e da investigação dos diversos momentos históricos do músico/intérprete e do repertório realizado. Apre
a investigar repertório, selecionar visando a viabilização da performance coletiva.
3. Objetivos Específicos:
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- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais ou ato
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação; possibilidades de arra
contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita como da tradição popular (oral e industrializad
partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musical trabalhado;
- Transcrição e arranjos para os instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical (2 a 4 músicas) visando apresentações no final do semestre, cujo reper
exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas matrizes e origens, criando-se um "roteiro mus
- Realizar arranjos coletivamente e também individualmente (dentro das possibilidades apresentadas);
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: Música-Litera
Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática musical coletiv
elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: m
tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: estrut
rítmicas;
- Pesquisar repertório com bases nas MISSÕES DE PESQUISAS FOLCLÓRICAS - MARIO DE ANDR
1928/29 e 1938, e na Primeira Viagem Etnográfica de 1928-29, ampliando a investigação para pesqu
atuais em etnomusicologia. Mário de Andrade: "Danças Dramáticas do Brasil , Tomos: 1, 2, 3 (ver bibliogra
"Música de Feitiçaria no Brasil", "As Melodias do Boi e outras Peças", "Os Côcos".

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua, considerando
envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance do repertório proposto, t
individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os colegas
pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo avaliativo s
considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as atividades extra, criação de gr
de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega de resenha para estrutura de seminário que
apresentado em grupo na apresentação (concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propo
de transcrições e/ou arranjos com data estipulada pela professora.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o repertório mí
proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e pesquisado em classe entre alun
professor no início do semestre). Apresentação Pública, apresentação do programa selecionado e arran
como avaliação do final do semestre (com possibilidade de apresentação remota através de gravaç
edição de áudio visual). Peso: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula /envolvimento; cumprim
e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de transcrição, arranjo e (individual e coletiv
grupos)- Peso: 50%

Bibliografia virtual
- PDF: Mário de Andrade_Danças Dramáticas do Brasil_Tomo III
- "Mário de Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
p. ex.: link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
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Folclóricas

- Mario de Andrade: o Turista Aprendiz:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/O_turista_aprendiz.pdf
Carlos Sandroni (UFPE):
Missão de Pesquisas Folclóricas: Música Tradicional do Norte e Nordeste, 1938
file:///C:/Users/user/Downloads/34607-Texto%20do%20artigo-40559-1-10-20120722.pdf
O acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938 (Carlos Sandroni Universidade Federal de
Pernambuco)
http://seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/viewFile/3863/3421
Memória da Missão de Pesquisas Folclóricas em Tacaratu.avi
https://www.youtube.com/watch?v=mQa1o5-UDbo
Carlos Sandroni sobre Mário de Andrade | CPF Sesc
https://www.youtube.com/watch?v=T3vGvl3gk5c&t=595s
Sandroni_Sonora Brasil – OS CÔCOS
https://www.youtube.com/watch?v=QEk4P5sWetw
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8tJznqUO0
> https://www.youtube.com/watch?v=45JM7ESfxUA Gismonti sobre Mário
Mário – Viagem de 1928:
Côcos (Chico Antônio):
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-Evo1q9OY8U (documentário)
https://www.youtube.com/watch?v=CWboJcSSr_A (Chico Antônio – Disco
Mestre Ambrósio_ô Usina

https://www.youtube.com/watch?v=kidto3zN0Kc

de
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link
de
matéria
sobre
a
Missão
de
Pesquisas
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL

1

Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade (1938)
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
Missão de Pesquisas Folclóricas 1938
Côco - Dança
https://www.youtube.com/watch?v=1UV0FrZ3Kf4
Samba de Côco – CD Responde a Roda outra Vez (CD da Missão de 38 – Carlos Sandroni)
https://www.youtube.com/watch?v=hSCnerRi_7I&list=PLaIwU7JZ2BkpvOfJ8XkH0qLSxISVKGOPS&inde
Teses Álvaro Carlini:
file:///C:/Users/user/Downloads/Doutorado_Alvaro_Carlini_-_Historia_USP%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Cante_la_que_gravam_ca_Mario_de_Andrade.pdf
MACUNAÍMA:
https://www.editorapeiropolis.com.br/wp-content/uploads/2018/05/MACUNAIMA_professor.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05
2
24/05
3
31/05
4
07/06

ATIVIDADES
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
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18
EXAME

14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
30/08
30/09
reposição
30/09
reposição

Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira
Aula síncrona - Segunda-feira

- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A
- 15:30 – 17:10/6PCON 1A

Aula síncrona - Segunda-feira - 15:30 – 17:10/6PCON 1A
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6PCON1B
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO I B
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 1
Turma 1 B
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

TERÇA-FEIRA – 10:20 – 12:00
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

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

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA- UDESC
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

Ementa:
Experiência musical em conjunto, através da execução de gêneros e estilos musicais diversificados.
Problematização da atribuição de sentidos à música. Inserção dos licenciandos no espaço escolar atrav
de apresentação da prática musical realizada na disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Apresentação do plano de ensino. Exposição sobre a ementa, objetivos, metodologia, conteúdo e crit
de avaliação desta disciplina, bem como, sobre os vínculos curriculares desta com as demais discipl
Apresentação comentada de uma bibliografia e demais recursos que serão utilizados na disciplina;
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- Pesquisa e elaboração de arranjos de MATRIZES MUSICAIS da trad. oral brasileira, embasada na rec
de Mário de Andrade, compondo um programa musical. Divisão da classe em 2 ou 3 grupos de pesq
arranjo e performance. Investigação de MATRIZES MUSICAIS.
-Material para pesquisa e seleção de repertório:
1929: Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3; Música de feitiçaria no Brasil; As Melodias do Boi e ou
Peças; Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939: link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
- Escolha de repertório conjuntamente com a escolha da temática que será abordada no repertório escolh
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo, (em forma de seminário "artístico
apresentação/ou áudio visual do final do semestre). Seleção de repertório.
- Pesquisa e reconhecimento de repertório e de instrumentário tradicional brasileiro (flautas indíg
brasileiras; pífanos; rabecas brasileiras; cordas dedilhadas brasileiras), de repertório e instrumen
tradicional de diversas etnias e histórico, p. ex.: cravo, viola da gamba, flautas doce; em diálogo
instrumentário "moderno" em geral. Experimentação elementar destes instrumentos, quando apresent
pelos alunos.
- Estudos de gêneros musicais de diferentes tradições. Gêneros musicais históricos dirigidos
instrumentos apresentados em classe. Prática conjunta dos gêneros estudados.
- Aulas expositivas, análise e audições comentadas de repertório em diversos gêneros musicais; aud
coletiva de repertório a ser selecionado e arranjado.
- Atividades práticas instrumentais e vocais; Exercícios teóricos e práticos, individuais e em grupo;
- Leitura e discussão de textos indicados;
- Elaboração, escrita e leitura de composições e arranjos (coletivamente e/ou individualmente); Arra
elaborados coletivamente/individualmente pelos alunos, onde serão considerados: instrumenta
intersecções entre texto e música, "dramaturgia" do texto musical. Espaços sonoros tonal, modal, aton
rítmico. Escrita em grade e partes individuais.
- Entrega de trabalhos ao longo do semestre:
1. uma anamnese de sua vida musical; suas memórias e seus desejos pessoais relacionados à música.
2. Resenha digitada, seguindo as regras da ABNT sobre a aula-vídeo do Prof. José Miguel Wisnik, "Már
Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7nYA
livros a serem pesquisados para a seleção de repertório, fornecidos pela Professora:
1929:
- Danças Dramáticas do Brasil, tomos 1, 2 e 3
- Música de feitiçaria no Brasil
- As Melodias do Boi e outras Peças
- Os Côcos (org. por Oneyda Alvarenga)
1939:
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
segue o link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
Para aprofundamento, sugestão de leitura: link de matéria sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL
- Execuções e Avaliações de arranjos; exercícios em grupos instrumentais e vocais (ensaios);
- Gravação dos arranjos (áudio e vídeo), edição e mixagem com o auxílio da monitoria;
No caso de distanciamento social, no final do semestre a Apresentação será a Publicação do áudio-v
em Canal de YouTube (DMU, CEART), como composição da nota final. Caso haja o retorno presencia
condições de segurança sanitária, a apresentação será também pública.
- Reposição de feriado e de faltas (Oficinas de Ensaios)

2. Objetivos Gerais:
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete no fazer mu
individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da performance musical e das estrut
formadoras do músico atuante e didata e do repertório musical - em seus aspectos históricos, e sócio-cult
e da investigação dos diversos momentos históricos do músico/intérprete e do repertório realizado. Apre
a investigar repertório, selecionar visando a viabilização da performance coletiva.
3. Objetivos Específicos:
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- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais ou ato
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação; possibilidades de arra
contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita como da tradição popular (oral e industrializad
partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musical trabalhado;
- Transcrição e arranjos para os instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical (2 a 4 músicas) visando apresentações no final do semestre, cujo reper
exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas matrizes e origens, criando-se um "roteiro mus
- Realizar arranjos coletivamente e também individualmente (dentro das possibilidades apresentadas);
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: Música-Litera
Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática musical coletiv
elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: m
tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p. ex: estrut
rítmicas;
- Pesquisar repertório com bases nas MISSÕES DE PESQUISAS FOLCLÓRICAS - MARIO DE ANDR
1928/29 e 1938, e na Primeira Viagem Etnográfica de 1928-29, ampliando a investigação para pesqu
atuais em etnomusicologia. Mário de Andrade: "Danças Dramáticas do Brasil , Tomos: 1, 2, 3 (ver bibliogra
"Música de Feitiçaria no Brasil", "As Melodias do Boi e outras Peças", "Os Côcos".

Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua, considerando
envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance do repertório proposto, t
individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os colegas
pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo avaliativo s
considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as atividades extra, criação de gr
de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega de resenha para estrutura de seminário que
apresentado em grupo na apresentação (concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propo
de transcrições e/ou arranjos com data estipulada pela professora.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o repertório mí
proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e pesquisado em classe entre alun
professor no início do semestre). Apresentação Pública, apresentação do programa selecionado e arran
como avaliação do final do semestre (com possibilidade de apresentação remota através de gravaç
edição de áudio visual). Peso: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula /envolvimento; cumprim
e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de transcrição, arranjo e (individual e coletiv
grupos)- Peso: 50%

Bibliografia virtual
- PDF: Mário de Andrade_Danças Dramáticas do Brasil_Tomo III
- "Mário de Andrade e a construção da cultura brasileira". https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7yVd7
- link no youtube de cada um dos 6 CD´s "Missão de Pesquisas Folclóricas (1938)" - Selo SESC
p. ex.: link sobre Pernambuco (disco 2): https://www.youtube.com/watch?v=B7oR88ykFgo
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Folclóricas

- Mario de Andrade: o Turista Aprendiz:
http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/O_turista_aprendiz.pdf
Carlos Sandroni (UFPE):
Missão de Pesquisas Folclóricas: Música Tradicional do Norte e Nordeste, 1938
file:///C:/Users/user/Downloads/34607-Texto%20do%20artigo-40559-1-10-20120722.pdf
O acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938 (Carlos Sandroni Universidade Federal de
Pernambuco)
http://seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/viewFile/3863/3421
Memória da Missão de Pesquisas Folclóricas em Tacaratu.avi
https://www.youtube.com/watch?v=mQa1o5-UDbo
Carlos Sandroni sobre Mário de Andrade | CPF Sesc
https://www.youtube.com/watch?v=T3vGvl3gk5c&t=595s
Sandroni_Sonora Brasil – OS CÔCOS
https://www.youtube.com/watch?v=QEk4P5sWetw
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8tJznqUO0
> https://www.youtube.com/watch?v=45JM7ESfxUA Gismonti sobre Mário
Mário – Viagem de 1928:
Côcos (Chico Antônio):
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-Evo1q9OY8U (documentário)
https://www.youtube.com/watch?v=CWboJcSSr_A (Chico Antônio – Disco
Mestre Ambrósio_ô Usina

https://www.youtube.com/watch?v=kidto3zN0Kc

de
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link
de
matéria
sobre
a
Missão
de
Pesquisas
https://www.sescsp.org.br/online/artigo/3578_MEMORIA+DO+BRASIL

1

Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade (1938)
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
https://www.youtube.com/watch?v=JEQ0NzpvIpE
Missão de Pesquisas Folclóricas 1938
Côco - Dança
https://www.youtube.com/watch?v=1UV0FrZ3Kf4
Samba de Côco – CD Responde a Roda outra Vez (CD da Missão de 38 – Carlos Sandroni)
https://www.youtube.com/watch?v=hSCnerRi_7I&list=PLaIwU7JZ2BkpvOfJ8XkH0qLSxISVKGOPS&inde
Teses Álvaro Carlini:
file:///C:/Users/user/Downloads/Doutorado_Alvaro_Carlini_-_Historia_USP%20(1).pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Cante_la_que_gravam_ca_Mario_de_Andrade.pdf
MACUNAÍMA:
https://www.editorapeiropolis.com.br/wp-content/uploads/2018/05/MACUNAIMA_professor.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
22/05
3
01/06
4
08/06

ATIVIDADES
Aula síncrona - Terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
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17
18
EXAME

15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
reposição
24/08
reposição
24/08
reposição

Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira
Aula síncrona - terça-feira

- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B
- 10:20 – 12:00/6PCON 1B

Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
Aula síncrona - terça-feira - 10:20 – 12:00/6PCON 1B
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6PCON2A
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO II A
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 2
Turma 2 A
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

QUARTA-FEIRA – 08:20 – 10:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

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

Ementa:
Exploração e aprendizado de diferentes instrumentos, na execução musical em conjunto, de
gêneros e estilos musicais diversificados. Aspectos sociais, culturais e subjetivos da
performance musical,observados a partir da própria prática musical em aula. Inserção dos
licenciandos no espaço escolar, através de apresentação da prática musical realizada na
disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Apresentação do plano de ensino. Exposição sobre a ementa, objetivos, metodologia, conteúdo
e critérios de avaliação desta disciplina, bem como, sobre os vínculos curriculares desta com as
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2. Objetivos Gerais:
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete no fazer
musical individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da performance
musical e das estruturas formadoras do músico atuante e didata e do repertório musical - em
seus aspectos históricos, e sócio-culturais e da investigação dos diversos momentos históricos
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demais disciplinas. Apresentação comentada de uma bibliografia e demais recursos que serão
utilizados na disciplina;
- Audição e leitura de músicas dentro da temática escolhida, p. ex.: Romance del Conde Claros:
"Media
noche
era
por
filo"
Francisco
de
Salinas
(1513
1590):
https://www.youtube.com/watch?v=iyq0fqJCj. Llibre Vermell de Montserrat; Cantigas de Santa
Maria; Cancionero de Palacio (séc. XVI); cancioneiro de Chiquitos (Bolívia); Música Caiçara
Litoral Sul SP/PR. Pesquisa e elaboração de arranjos de MATRIZES MUSICAIS da trad. oral
brasileira, compondo um programa musical. Divisão da classe em 2 ou 3 grupos de pesquisa,
arranjo e performance. Investigação de MATRIZES MUSICAIS.
-Material para pesquisa e seleção de repertório:
Escolha de repertório conjuntamente com a escolha da temática que será abordada no repertório
escolhido);
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo, (em forma de seminário "artístico,
na apresentação/ou áudio visual do final do semestre). Seleção de repertório.
- Planejamento e organização de arranjos;
Prática de execução instrumental / vocal de arranjos.
- Prática de improvisação na execução do repertório abordado;
Concepções estilísticas, forma, textura, instrumentação, padrões rítmicos, articulação, equilíbrio
sonoro, dinâmicas nas improvisações e nos trechos escritos.
- Apresentação de transcrições dos áudios pesquisados para os instrumentos disponibilizados
pelos alunos.
- Padrões rítmicos inerentes às músicas definidas e padrões rítmicos desenvolvidos a partir do
trabalho de arranjo.
- Transcrição / instrumentação e arranjo de partituras realizadas por cada aluno
INDIVIDUALMENTE e também coletivamente. Correções realizadas em aula. Arranjo coletivo
e/ou individual de repertório escolhido; análise harmônica; definição de harmonia; definição de
instrumentação.
- Trabalho sobre interpretação e performance dos arranjos construídos em aula coletivamente
ou individualmente.
Questões abordadas:
- afinação; sistemas de afinação;
- articulação discursiva;
- posicionamento e atuação
- Investigação e pesquisa de “sonoridades/técnicas composicionais expandidas” para sua
aplicação nos arranjos a serem trabalhados: clusters, sonoridades multifônicas, improvisação
livre; exploração de paisagens sonora, glissandos, dentre outros.
- Investigação de demais linguagens, principalmente poesia, para utilização dentro do contexto
e da temática dos arranjos.
- Ensaio dos arranjos finalizados.
- Leitura e discussão de textos indicados;
- Execuções e Avaliações de arranjos; exercícios em grupos instrumentais e vocais (ensaios);
- Apresentação em seminário ou como gravação em áudio-visual sobre o contexto do repertório
apresentado. Apresentação Pública através de Canal de YouTube do DMO e do CEART UDESC Gravação dos arranjos (áudio e vídeo), edição e mixagem com o auxílio da monitoria;
No caso de distanciamento social, no final do semestre a Apresentação será a Publicação do
áudio-visual em Canal de YouTube (DMU, CEART), como composição da nota final. Caso haja
o retorno presencial em condições de segurança sanitária, a apresentação será também pública.
- Reposição de feriado e de faltas (Oficinas de Ensaios)
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance do
repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo
avaliativo serão considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as
atividades extra, criação de grupos de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega de
resenha para estrutura de seminário que será apresentado em grupo na apresentação
(concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propostas de transcrições e/ou arranjos
com data estipulada pela professora.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o repertório
mínimo proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e pesquisado em classe
entre alunos e professor no início do semestre). Apresentação Pública, apresentação do
programa selecionado e arranjado como avaliação do final do semestre (com possibilidade de
apresentação remota através de gravação e edição de áudio visual). Peso: 50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula /envolvimento;
cumprimento e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de transcrição, arranjo e
(individual e coletivo dos grupos)- Peso: 50%
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do músico/intérprete e do repertório realizado. Construção coletiva do senso de responsabilidade
do tocar em grupo: comprometimento com o outro.
3. Objetivos Específicos:
- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais;
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação; possibilidades
de arranjos; contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita como da tradição popular (oral e
industrializada) a partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musicais, tais como:
sistemas de afinação, improvisação;
- selecionar repertório, transcrever áudios, transcrever a partir também de coletas transcritas por
pesquisadores, transcrição e instrumentação e elaboração de arranjos para os
instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical visando apresentação (ou gravação e edição de áudio visual) no
final do semestre, cujo repertório exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas
matrizes e origens, criando-se um "roteiro musical".
- Realizar arranjos coletivamente;
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: MúsicaLiteratura; Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática musical
coletiva, a elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: modal, tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: estruturas rítmicas;
- Nesta fase a Turma II A trabalhará o repertório da Música Histórica da Península Ibérica e
seus desdobramentos possíveis nas Américas, trazendo como roteiro sonoro e poético a Trilha
de Peaberu (desde Espanha, Llibre Vermell de Montserrat, Cantigas de Santa Maria), Região
Sul do Brasil (MÚSICA CAIÇARA SP/PR/SC; indígenas Carijós-Guaranis, Paraguai, Bolívia Misiones de Chiquitos; e Peru).
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_Expedição Peabiru - Pay Tumé (Documentário Completo)
https://www.youtube.com/watch?v=zBKhg4mFuw4&list=RDzBKhg4mFuw4&start_radio=1&t=2
_Eduardo Bueno:
https://www.youtube.com/watch?v=adQ4jgAh4nw
_Clemente Gaioski:
https://www.youtube.com/watch?v=8TJZ_Aawurs
_Caminho do Peabiru parte 1 RPCTV Meu Paraná Catálogo de Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=XBOC1Ywdyd0
_Caminho do Peabiru parte 2 RPCTV Meu Paraná Catálogo de Vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=yq9sCmkYSqw
INDÍGENAS_Dissertações e Teses:
- música yê pa-masa_Acácio Piedade PDF
- música_arara_caribe_Luís Coelho PDF
- através do mbaraka_DeiseLucyMontardo PDF
_O Cabeça de Vaca_Eduardo Bueno:
https://www.youtube.com/watch?v=__md2o_Po9M
- Folias do Divino_RONALDO TINOCO MIGUEZ PDF
- Daniella Gramani_Fandango_Dissertacao Mestrado 2009 PDF
- Jácaras - António de Santa Cruz - PDF
- Canários - Gaspar Sanz - PDF
- IMSLP297165-PMLP481806-llibre_vermell_de_montserrat
- IMSLP602710-PMLP776908-Sanz_G-Canarios+mid
- CUMBÉES - PDF
- Para escuta:
Instrumentos de percussão
ADUFES (Portugal/Galícia)
Adufe & Alguidar - Linho Mourisco
https://www.youtube.com/watch?v=ZhPWNiGGvQI
Adufe & Alguidar - Canção da Vindima
https://www.youtube.com/watch?v=ZH0B8naekSU
Mariana Root Adufe video art
https://www.youtube.com/watch?v=wLrtQQPU2JY
TATANKA ft ADUFEIRAS DE MONSANTO - Eras tão bonita 13/08/2017
https://www.youtube.com/watch?v=djmuMpz6E1s
Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre - O baile de Noró
https://www.youtube.com/watch?v=CwjZd5ak7xA
Dazkarieh - eras tão bonita
https://www.youtube.com/watch?v=wk4HK6f3ibk
DAF/ Duff
Daff Solo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código Z7ZB1V76.

Bibliografia virtual:
PDFS e links para pesquisa de repertório:
Caminho do Peabiru_documentário IFSC
https://www.youtube.com/watch?v=o6J7rBEdThs
Caminho de Peabiru - De Lá Pra Cá - 27/11/2011
https://www.youtube.com/watch?v=7SojNJmu4NM
Peabiru, caminho da montanha do sol
https://www.youtube.com/watch?v=D3wDwxboTsA&list=RDzBKhg4mFuw4&index=3
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DAF QUARTET
https://www.youtube.com/watch?v=u-dkLiCg0yQ
Ez Kevok im - Destmala Min | Ahura Ritim Topluluğu | 2016, İstanbul
https://www.youtube.com/watch?v=42yWFye9gAc
Razbar Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=O9ETT4d8MIw
Percussion Medley Innovative Repertoire Daf: Razbar Ensemble
https://www.youtube.com/watch?v=bTGn1feuyAQ
ZARB
#683 Trio Chemirani - Attar (Acoustic Session)
https://www.youtube.com/watch?v=_qrnCjxWy7M
Fandango by Euskel Antiqva
https://www.youtube.com/watch?v=YSvbeFqGBhQ
Enrike Solinís & Daniel Garay - Marionas & Canarios (live @Bimhuis Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=Geuih0nWQTo&list=RDYSvbeFqGBhQ&index=4
Jacaras Enrike Solinis
https://www.youtube.com/watch?v=l0ifnfhJsGw
This extract is taken from the new CD "Colores del Sur" by Enrike Solinís & Euskal
Barrokensemble, released on CD by Glossa: http://www.glossamusic.com/
Enrike Solinís & Daniel Garay - Járacas (live @Bimhuis Amsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=_ecYrZKUOUQ
Xácaras (Diez y seis diferencias) - Gaspar Sanz (1640 - 1710)
[" Instrucción de música sobre la guitarra española y método de sus primeros rudimentos hasta
tañerla con destreza", (Zaragoza, 1674)]. Intérpretes: Laberintos Ingeniosos. - Xavier DíazLatorre (Guitarra barroca). - Pedro Estevan (Percusión). (http://www.xavierdiazlatorre.com/)
(http://www.cantus-records.com/portfol...)
https://www.youtube.com/watch?v=6e7Ye6ir2K4&list=RDMLb4ZVPRSy0&index=2
Gaspar Sanz - Jácaras (Live in Varazdin Baroque Evenings 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=d3SVrrx7UPM
Jácaras by Antonio de Santa Cruz - vihuela
https://www.youtube.com/watch?v=FDzFAUurVMc
Jácaras "Antonio de Santa Cruz" - Intérpretes/Performers: Jordi Savall & Hespèrion XXI
https://www.youtube.com/watch?v=pp7oz0RZyOs
Realización de una Jácara, a cargo de CINCO SIGLOS CD "GLOSAS NUEVAS SOBRE
VIEJAS DANZAS", 2006
https://www.youtube.com/watch?v=MLb4ZVPRSy0&list=RDMLb4ZVPRSy0&start_radio=1&t=64
FANDANGO Santiago de Murcia (c.1682-c.1740)
Enrique Solinis, guitare baroque Kiya Tabasian, sétar, direction Pierre-Yves Martel, viole de
gambe Ziya Tabassian, percussions
https://www.youtube.com/watch?v=nxx04i4obCU

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código Z7ZB1V76.

https://www.youtube.com/watch?v=cCxNuXOqP6Q
Naghmeh Farahmand Daf solo
https://www.youtube.com/watch?v=67ZiUY3slTY

194

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
19/05
2
23/05
3
02/06
4
09/06
5
16/06
6
23/06
7
30/06
8
07/07
9
14/07
10
21/07
11
28/07
12
04/08
13
11/08
14
18/08
15
25/08
16
25/08
reposição
17
25/08
reposição
18
25/08
reposição
EXAME

ATIVIDADES
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A
Aula síncrona – quarta-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 2A

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código Z7ZB1V76.

Fandango / El Fandanguito- SANTIAGO DE MURCIA/ Tradicional Jarocho~ Códice Saldívar
(ca.1730)
Fandango_Santiago de Murcia_Codex Saldivar
https://www.youtube.com/watch?v=Npny6ymK5T0
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6PCON3A
Código disciplina

PRÁTICA DE CONJUNTO III A
Nome da disciplina

Curso

LICENCIATURA EM MÚSICA

Professor (a)

VALERIA MARIA FUSER
BITTAR
DOUGLAS PEREZ

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horária total (h/a)
36/54/72
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase 3
Turma 3A
Obrigatória
Moodle e/ ou Zoom
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a): Assíncronas
36
(h/a)

Contato: 48
991566957
Contato: 48
991383544
Nº Vagas 15
Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial): 36

TERÇA-FEIRA – 08:20 – 10:10
Não há. Entretanto, por ser uma disciplina de ordem
essencialmente prática, para seu melhor aproveitamento,
intencionando a formação d@s alun@s, recomenda-se
que as/os discentes possam garantir sua presença em
75% das aulas (aulas são 100% síncronas remotas ao
longo do período da pandemia. Solicitação de gravação,
somente mediante mediante justificativa escrita).
Livre
alun@s: celular/computador/instrumento musical/rede e
cabo internet

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

Ementa:
Exploração e aprendizado de diferentes instrumentos, na execução musical em conjunto, de
gêneros e estilos musicais diversificados. Aspectos sociais, culturais e subjetivos da
performance musical,observados a partir da própria prática musical em aula. Inserção dos
licenciandos no espaço escolar, através de apresentação da prática musical realizada na
disciplina.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
1. Conteúdo Programático:
- Exposição do Plano de Ensino e Metodologia.
Pesquisa e arranjo das MATRIZES MUSICAIS. Trabalhar a pesquisa e a seleção de
repertório nas temáticas: Trabalhar a pesquisa de repertório na temática da música do

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código D3OF9B19.
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2. Objetivos Gerais:
Capacitação musical do futuro professor visando sua consequente inserção e atuação no
espaço escolar, através do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades musicais,
pedagógicas, intelectuais, sociais e políticas inerentes à sua formação, de forma a sentirse seguro em sala de aula frente a seus futuros alunos, desenvolvendo seu trabalho com
responsabilidade, senso crítico e competência.
Contextualizar e conscientizar historicamente a situação presente do músico/intérprete
no fazer musical individual e em coletividade. Para tal parte-se do reconhecimento da
performance musical e das estruturas formadoras do músico atuante e didata e do
repertório musical - em seus aspectos históricos, e sócio-culturais e da investigação dos
diversos momentos históricos do músico/intérprete e do repertório realizado.
Reforçar noção de responsabilidade individual para com o grupo através do trabalho em
ensaios extra sala de aula.
3.

Objetivos Específicos:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código D3OF9B19.

Sertão a começar pelo Sertão da Bahia, tendo Canudos como referência musical histórica,
literária "Os Sertões" de Euclides da Cunha, "O Quinze" de Raquel de Queiroz. Há
possibilidade de trabalho com a música do compositor Elomar Figueira de Mello. Também
outros "sertões" serão investigados: Região Sul do Brasil (batuque do RS, por exemplo);
como referência literária, O Tempo e o Vento (O Continente) - Érico Veríssimo. Interior do
Estado de São Paulo: Batuques das populações dos Rios Capivari, Piracicaba e Tietê;
referência literária: Mario de Andrade (poema Tietê, Macunaíma) e Antônio Cândido (Os
Parceiros do Rio Bonito) e Samba Rural Paulista (texto anexo)
- Audição coletiva de exemplos musicais trazidos pela Professora. Seleção de repertório.
- Apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupo. Seleção de repertório. Divisão
de grupos (2 a 3 pequenos conjuntos musicais).
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- apresentação de resultado de pesquisa realizada em grupos.
- trabalho coletivo de instrumentação e arranjo.
- apresentação de propostas melódicas e harmônicas (individuais e em grupo, com
pontuação individual).
- Realizar arranjos coletivamente de repertório previamente selecionado;
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo:
Música-Literatura; Música-Teatro.
- Dividir tarefas isoladas:
1) grafar peças escolhidas registradas em áudio;
2) transcrição de arranjos realizados coletivamente e/ou individualmente; (trabalho com
pontuação individual)
- prática musical solista, prática musical coletiva dos arranjos musicais realizados em sala de
aula; ensaio.
- trabalho de percepção auditiva em sala de aula para o espaço sonoro constitutivo do
repertório selecionado; p. ex: estruturas rítmicas; melodias; harmonias;
- leitura à primeira vista de bibliografia escrita, selecionada pela professora dentro do tema
abordado ao longo do semestre.
- Ensaio do material arranjado semi-finalizado.
- Reposição de feriado (Oficinas de Ensaios).
- Montagem do roteiro dramatúrgico baseada nos dados pesquisados; elaboração de
seminário para cada grupo (com pontuação), para ser gravado e editado juntamente com os
arranjos como apresentação.
- instrumentação e arranjo coletivo de material selecionado.
- Ensaio
- Gravação e apresentação do programa selecionado e arranjado como avaliação no final do
semestre, a ser transmitida (isolamento social) nos canais de YouTube do DMU e CEART.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação analisa todo o processo do aluno no decorrer do semestre, de forma contínua,
considerando seu envolvimento progressivo para com o instrumento através da performance
do repertório proposto, tanto individualmente quanto na prática de conjunto.
No decorrer do semestre também são realizadas pequenas apresentações informais para os
colegas, em pequenos grupos, as quais são consideradas no processo avaliativo. No processo
avaliativo serão considerados a participação e a presença em sala de aula, bem como as
atividades extra, criação de grupos de ENSAIO e participação (remotamente ou não), entrega
de resenha para estrutura de seminário que será apresentado em grupo na apresentação
(concerto/áudio visual) de final do semestre. Entrega de propostas de transcrições e/ou
arranjos com data estipulada pela professora.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO e PESO
- Apresentação em grupo: No final do semestre os alunos deverão tocar com fluência o
repertório mínimo proposto no programa (que é proposto pelo professor, discutido e
pesquisado em classe entre alunos e professor no início do semestre). Apresentação Pública,
apresentação do programa selecionado e arranjado como avaliação do final do semestre (com
possibilidade de apresentação remota através de gravação e edição de áudio visual). Peso:
50%
- Avaliação individual: Processo de aprendizagem/ frequência (síncrona) em aula
/envolvimento; cumprimento e entrega em data estipulada pela professora das tarefas de
transcrição, arranjo e (individual e coletivo dos grupos)- Peso: 50%
Bibliografia virtual:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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- Contactar o músico com diversos períodos e gêneros musicais: estruturas modais ou tonais;
forma; a performance historicamente orientada; possibilidades de instrumentação;
possibilidades de arranjos; contextualização histórico-social do repertório escolhido;
- Pesquisar repertório musical, tanto da tradição erudita, como da tradição popular (oral e
industrializada) a partir de suas origens e seus posteriores desdobramentos ao longo da
história;
- Pesquisar instrumentário pertencente às tradições musicais pesquisadas e selecionadas;
- Enfocar especificidades técnicas da linguagem de cada período e gênero musical, tais como:
retórica, ornamentação, sistemas de afinação, improvisação, articulações;
- Adaptar os arranjos para os instrumentos/vozes dos inscritos na classe;
- Montar um programa musical visando apresentação no final do semestre, cujo repertório
exponha as intersecções entre as obras, a partir de suas matrizes e origens, criando-se um
"roteiro musical".
- Realizar arranjos coletivamente;
- Promover diálogo entre as diferentes artes na elaboração dos arranjos. Por exemplo: MúsicaLiteratura; Música-Teatro.
- Construir espaço para discussão sobre didática musical; prática musical solista, prática
musical coletiva, a elaboração de arranjos musicais para a sala de aula de nível escolar.
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: modal, tonal, atonal;
- Ampliar a percepção auditiva para o espaço sonoro constitutivo do repertório selecionado; p.
ex: estruturas rítmicas;
- Trabalhar a pesquisa de repertório na temática da música do Sertão a começar pelo Sertão
da Bahia, tendo Canudos como referência musical histórica, literária "Os Sertões" de Euclides
da Cunha, "O Quinze" de Raquel de Queiroz. Há possibilidade de trabalho com a música do
compositor Elomar Figueira de Mello. Também outros "sertões" poderão ser investigados:
Interior do Estado de São Paulo: Batuques das populações dos Rios Capivari, Piracicaba e
Tietê; referência literária: Mário de Andrade (poema Tietê, Macunaíma) e Antônio Cândido (Os
Parceiros do Rio Bonito) e Samba Rural Paulista (texto anexo)
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O Violeiro - Elomar Figueira Mello (Das Barrancas do Rio Gavião - 1972)
https://www.youtube.com/watch?v=kfm3w5MKAaY&list=RDkfm3w5MKAaY&start_radio=1&t=27
Cantiga de Amigo – Elomar Figueira Mello (Das Barrancas do Rio Gavião - 1972)
https://www.youtube.com/watch?v=a2kq0Rw-Qwc
Retirada – Elomar Figueira de Mello (Das Barrancas do Rio Gavião - 1972)
https://www.youtube.com/watch?v=yL7V4mIic9M
Curvas do Rio
https://www.youtube.com/watch?v=X2_cXe1205g
Programa “Mosaico” da TV Cultura de São Paulo, onde o Grupo Anima, do qual sou integrante,
interpreta Elomar, num programa especial sobre o cantador, A Arte de Elomar:
https://www.youtube.com/watch?v=NG9uoRbIFDI
Música dos pífanos:
Banda cabaçal do Ceará, gravação histórica “Documentário sonoro do Folclore brasileiro, nr. 23”:
https://www.youtube.com/watch?v=Xq8P_yswwUI
Banda “Pífanos de Bendengó” (local próximo a Canudos):
https://www.youtube.com/watch?v=STcUIis8Tcg
Teses (com partituras):
- Fé no pife: as flautas de pífano no contexto cultural da banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto – Murilo
Mendes (UDESC)
- Soprando a gaita - bandas de pífanos no sertão baiano – Bruno del Neri Batista (USP)
- Banda de Pífanos de Caruarú - uma análise musical. 2002 – Carlos Eduardo Pedrasse (UNICAMP)
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27157/tde-06032013163356/publico/BrunoDelNeriBatistaMenegatti.pdf

Banda pífanos/cabaçais – cangaço – sertão
https://www.youtube.com/watch?v=efUbvFT6xMQ
https://www.youtube.com/watch?v=jUv-K0NpcdU
https://www.youtube.com/watch?v=EbJC6WDy2U0
Documentário Sonoro Do Folclore Brasileiro Nº 23 - Banda Cabaçal do Ceará
(https://www.youtube.com/watch?v=Xq8P_...) - Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro/
Funarte - 1978.
- samba de bumbo:
samba de bumbo_tese_or. IKEDA_PDF

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
22/05
3
01/06
4
08/06
5
15/06
6
22/06
7
29/06
8
06/07
9
13/07
10
20/07
11
27/07

ATIVIDADES
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
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PDFS e links para pesquisa de repertório:
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17
18
EXAME

03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
reposição
24/08
reposição
24/08
reposição

Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira
Aula síncrona – terça-feira

- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A
- 08:20 – 10:10/6PCON 3A

Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A
Aula síncrona – terça-feira - 08:20 – 10:10/6PCON 3A

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VALERIA MARIA FUSER BITTAR em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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13
14
15
16
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS

6EDME1

Educação Musical e Escola I

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

Monitor (a)

Não há

Contato

Tipo

Fase

Turma

N. Vagas

Obrigatória

1ª

Única

Livre

Plataforma (s) que utiliza

Moodle

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

72

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

36
Horários

36

0

Segundas-feiras, das 15h30 às 17h10

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há

Prioridade de Vagas

Livre

Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Conexão com internet e Plataforma Moodle

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

Ementa:

Inserção introdutória do aluno no contexto de espaços educativos. Introdução
à compreensão da escola nas suas dimensões histórica, social, política e
cultural. Introdução à delimitação epistemológica da área de Educação

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.
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Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Construir princípios éticos e políticos estruturantes da ação músico-pedagógica,
na interface de suas implicações com/na escola, esta enquanto produto e (re)
produtora da cultura.
Aproximar a turma da ambiência escolar, mesmo remotamente. Características,
cultura escolar, função da música no currículo da Escola Básica.
Procedimentos e critérios de Avaliação
participação nas aulas e engajamentos;
- nos seminários apresentados;
- na pertinência em questões/ debates;
- nas pesquisas realizadas.
Bibliografia virtual
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.
BRITO, T. A. Koellreutter educador: o humano como objetivo da educação
musical. São Paulo: Peirópolis, 2001.
MCLAREN, Peter. A pedagogia da utopia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Educação musical é cultura: nuances para
interpretar e (re)pensar a práxis educativo-musical no século XXI. DEBATES,
UNIRIO, n. 18, p.163-191, maio, 2017.
SOUZA, Jusamara. Música em projetos sociais: a perspectiva da sociologia da
educação musical. In: Jusamara Souza e outros. Música, educação e projetos sociais.
Porto Alegre: Tomo Editorial, p. 11-26, 2014.
ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical. Revistas, Séries e Anais dos
Encontros Anuais. Link para baixar as publicações da ABEM:
www.abemeducacaomusical.org.br.
ANTUNES, Celso. Professores e professauros: reflexões sobre a aula e práticas
pedagógicas diversas. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
ARROYO, Margarete. Educação musical na contemporaneidade. In: Seminário Nacional de
Pesquisa em Performance Musical, 2., 2002, Goiânia. Anais... Disponível em:
<www.musica.ufg.br/mestrado/anais/anais%20II%20Sempem/artigos/artigo%20Magarete%2
0Arroyo.pdf>. Acesso em: 10 jun 2007.
_________________. Mundos musicais locais e educação musical. Em pauta: Revista do
programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, v. 13, n. 20, p. 95-121, 2002.
BRITO, T. A. Koellreutter educador: o humano como objetivo da educação musical. São
Paulo: Peirópolis, 2001.
BRITO, T. A. Música na educação infantil. São Paulo: Peirópolis, 2003.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.
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GIMENO SACRISTÁN, José. Educar e conviver na cultura global: as exigências da
cidadania Porto Alegre: Artmed, 2002.
KOELLREUTTER, Hans-Joaquin. Educação Musical no Terceiro Mundo. Cadernos de
Educação Musical, n. 1, 1990. Disponível em:
<http://www.atravez.org.br/ceem_1/terceiro_mundo.htm>.
MCLAREN, Peter. A pedagogia da utopia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
MORIN, Edgar. Os Sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez.
2000.
PÉREZ GÓMEZ, Angel I. A cultura escolar na sociedade neoliberal. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
QUEIROZ, Luis Ricardo S. Educação musical e cultura: singularidade e pluralismo cultural
no ensino e aprendizagem de música. Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 10, p. 99-107, mar.
2004.
SANDRONI, Carlos. “Uma roda de choro concentrada”: reflexões sobre o ensino de músicas
populares nas escolas. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO MUSICAL, 11., 2000, Belém. Belém: ABEM, setembro de 2000.
SMALL, Christopher. El musicar: um ritual em el espacio social. Revista Transcultural de
Música, v. 4, jan. 1999. Disponível em <http://www.sibetrans.com/trans/trans4/indice4.htm>.
Acesso em: 30 ago. 2002.
SOUZA, Jusamara. Música, cotidiano e educação. Porto Alegre: UFRGS, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria do Ensino Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais – Arte. Brasília, 1998. (Ciclos 3 e 4). Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=264&Itemid=254>.
Acesso em: 14 fev. 2008.
Lei
de
Diretrizes
e
Bases
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm

da

Educação

Nacional.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.

FONTERRADA, Marisa Trench. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2. ed.
São Paulo: Editora da UNESP, 2008.
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SEMANA DATA
ATIVIDADES

1
10 e 12
MAI

2
17 e 19

3
24 e 26

4
31 e 2 JUN

5
7e9

6
14 e 16

7
21 e 23

síncronas, segundas-feiras, das 15h30 às 17h10, 2h/a

8
28 e 30

e assíncronas, quartas-feiras, das 15h30 às 17h10, 2h/a

9
5 e 7 JUL

10
12 e 14

11
19 e 21

12
26 e 28

13
2 e 4 AGO

14
9 e 11

15
16 e 18

EXAME
31 a 6.SET

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 9POJ02I0.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6GPER1

Grupos Musicais I – Percussão

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

Monitor (a)

Não há

Contato

Tipo

Fase

Turma

N. Vagas

Obrigatória

1ª

Única

Livre

Plataforma (s) que utiliza

Moodle

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)

36
15
Horários

-

-

Segundas-feiras, das 10h20 às 12h00

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há, durante a pandemia

Prioridade de Vagas

Turma de calouros de 2020

Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Conexão com internet e Plataforma Moodle
Quanto aos instrumentos, se utilizará também, de
objetos sonoros alternativos.

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

Ementa: Tópicos em Técnicas Específicas I, de diferentes instrumentos de
percussão oriundos da cultura popular brasileira, bem como os de origem
multicultural. A Percussão na Educação Musical I.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Desenvolver habilidades para a execução da percussão através da prática musical
coletiva, visando sua aplicabilidade músico pedagógica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código GM532Y0F.
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das mãos e da utilização de baquetas;
Exploração das diferentes sonoridades de um mesmo instrumento de percussão a
partir de sua função expressiva no contexto dos ritmos e peças trabalhadas;
Execução de Capoeira, Côco, Maculelê, Ciranda, Axé/Olodum, Samba, Maracatu,
Xote e Salsa, de acordo com interesses e contextos dos/as estudantes;

Procedimentos e critérios de Avaliação
Uma nota para o envolvimento com os conteúdos abordados, e outra pela qualidade
da execução nos instrumentos (adaptados/alternativos, considerando que a maioria
não terá o instrumental em casa) e gêneros musicais trabalhados.
Bibliografia virtual –
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.

GONÇALVES, Rafael. Perspectivas de professores de música sobre o uso da percussão
no ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em
Música (PPGMUS) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Florianópolis, 2016.
MELO, Felipe Brito de. O Ensino coletivo de percussão e suas práticas de
ensino/aprendizagem. Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM. Natal, 2015.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código GM532Y0F.
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17

3
24

4
31

5
7 JUN

6
14

Todas síncronas, segundas-feiras, das 17h10 às 18h50,
2h/a

7
21

8
28

9
5 JUL

10
12

11
19

12
26

13
2 AGO

14
9

15
16

EXAME
31 a 6.SET

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código GM532Y0F.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6GPER2

Grupos Musicais II – Percussão

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

Monitor (a)

Não há

Contato

Tipo

Fase

Turma

N. Vagas

Obrigatória

2ª

Única

Livre

Plataforma (s) que utiliza

Moodle

Carga horaria total (h/a)

Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

Atividades
Presencial
(h/a)

36
15
Horários

-

-

Segundas-feiras, das 10h20 às 12h00

(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Não há, durante a pandemia

Prioridade de Vagas

Turma de calouros de 2020

Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Conexão com internet e Plataforma Moodle

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

Ementa: Tópicos em Técnicas Específicas II, de diferentes instrumentos de percussão
oriundos da cultura popular brasileira, bem como os de origem multicultural. Inclusão
do instrumento de origem do aluno, da voz e da flauta doce na prática de percussão. A
percussão na Educação Musical I: composição, arranjo e adaptação de diferentes
peças musicais com percussão, objetos sonoros alternativos e instrumentos melódicos
e harmônicos.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código T7F29Z6V.
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A disciplina procurará desenvolver os conteúdos básicos de percussão na formação
de educadores/as musicais, e os princípios de execução de instrumentos ainda do
primeiro semestre, Grupos Musicais I Percussão, já que o mesmo precisa ser
complementado, devido a situação pandêmica.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Se definirá procedimentos de avaliação a partir das características da turma, do foco
de interesses no caso de quem já trabalha com Educação Musical. Penso que se
deve levar em consideração que o primeiro semestre realizado com extrema
dificuldade e por pouquíssimos estudantes.
Bibliografia virtual –
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.

GOHN, Daniel Educação musical à distância: propostas para ensino e
aprendizagem de percussão. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 2009.
GONÇALVES, Rafael. Perspectivas de professores de música sobre o uso da percussão
no ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em
Música (PPGMUS) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Florianópolis, 2016.
MELO, Felipe Brito de. O Ensino coletivo de percussão e suas práticas de
ensino/aprendizagem. Anais do XXII Congresso Nacional da ABEM. Natal, 2015.
OLIVEIRA, Rafael Alves de. O desenvolvimento de arranjos para a prática coletiva da
percussão com foco em ritmos populares brasileiros. Trabalho de Conclusão de Curso.
Bacharelado em Percussão da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2019.
SOUZA, Jusamara. Música em projetos sociais: a perspectiva da sociologia da
educação musical. In: Jusamara Souza e outros. Música, educação e projetos sociais.
Porto Alegre: Tomo Editorial, p. 11-26, 2014.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

ATIVIDADES

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código T7F29Z6V.
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17

3
24

4
31

5
7 JUN

6
14

Todas síncronas, segundas-feiras, das 10h20 às 12h00,
2h/a

7
21

8
28

9
5 JUL

10
12

11
19

12
26

13
2 AGO

14
9

15
16

EXAME
31 a 6.SET

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código T7F29Z6V.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PRED1

Projetos em Educação Musical I

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Vânia Beatriz Müller

Contato
9 9955 7395

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

Não há
Fase
5ª
Moodle
Atividades
Síncronas (h/a)

Contato
N. Vagas
Livre

72

Turma
Única
Atividades
Assíncronas
(h/a)

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

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

15
15
Segundas-feiras, das 13h30 às 15h10

0

Não há
Livre
Conexão com internet e Plataforma Moodle

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

Ementa:
Investigação da realidade cotidiana da pratica educativa. Problematização e estudo de
práticas de ensino e aprendizagem musical. Articulação entre teorias da educação
musical e a ação docente. Princípios musicais e educacionais que norteiam a própria
ação pedagógica. Estudos de caso em educação musical.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina se centrará em:
Problematizar e apoiar atividades de estagiários/as na turma; pesquisar e refletir
sobre temáticas emergentes da atualidade para a área de EM; elaboração de
projetos em EM a partir de contextos de atuação escolhidos em sala, em conjunto
entre a turma e professora; inserção de saberes trazidos das disciplinas Educação
Musical e Escola I e II e de Didática da Música I e II, nos projetos em EM a serem
elaborados pelas/os estudantes ao longo do semestre, a partir do segundo mês de
aula.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código ZVX46Q25.
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Bibliografia virtual
ALVES, M. A.; GHIGGI, G. Ética e cultura dialogal:o valor da transitividade críticareflexiva em educação. Imagens da Educação, v. 4, n. 2, p. 53-60, 2014.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília:
MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em:
<http://diversidade.mec.gov.br/sdm/publicacao/engine.wsp>. Acesso em: 02 ago. 2007.
BRITO, T. A. Koellreutter educador: o humano como objetivo da educação
musical. São Paulo: Peirópolis, 2001.
GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: SILVA, Tomaz
Tadeu da; GENTILI, Pablo. Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado
educacional do neoliberalismo. São Paulo: Editora CNTE, 1995. p. 9-49.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: D P&A editora,
1999.
MCLAREN, Peter. A pedagogia da utopia. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2001.
MELLO, Maria Ignez C. 2007. Relações de gênero e musicologia: reflexões para
uma análise do contexto brasileiro. Revista Eletrônica de Musicologia. Vol XI.
www.ufpr.br
Site do Projeto Guri Santa Marcelina (Capital e Grande São Paulo):
http://gurisantamarcelina.org.br/ .
QUEIROZ, Luis R. S. Até quando Brasil? Perspectivas decoloniais para
(re)pensar o ensino superior em música. PROA: Revista de Antropologia e Arte.
Unicamp. v.10. n.1.
p. 153 – 199, jan. /jun. 2020. Disponível em:
https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/proa/article/view/3536.
Acesso
em:
11.FEV.2021
QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Educação musical é cultura: nuances para
interpretar e (re)pensar a práxis educativo-musical no século XXI. DEBATES,
UNIRIO, n. 18, p.163-191, maio, 2017.
SOUZA, Jusamara. Música em projetos sociais: a perspectiva da sociologia da
educação musical. In: Jusamara Souza e outros. Música, educação e projetos sociais.
Porto Alegre: Tomo Editorial, p. 11-26, 2014.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código ZVX46Q25.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Três notas distintas, nesta ordem (40%, 30% e 30%), uma para cada versão
entregue do Projeto Temático em EM, a partir dos critérios: qualidade do
envolvimento com os conteúdos abordados na disciplina e da participação nas aulas
síncronas (e presenciais, se for possível); qualidade da apropriação da
fundamentação teórica e das atividades musicais.

212

SEMANA DATA
10 e 12
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
MAI
17 e 19
24 e 26
31 e 2 JUN
7e9
14 e 16
21 e 23
28 e 30
5 e 7 JUL
12 e 14
19 e 21
26 e 28
2 e 4 AGO
9 e 11
16 e 18
31 a 6.SET

ATIVIDADES

síncronas, segundas-feiras, das 13h30 às 15h10, 2h/a
e assíncronas, quartas-feiras, das 13h30 às 15h10, 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VANIA BEATRIZ MULLER em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código ZVX46Q25.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6PMDEM1
Código disciplina

Produção de Material Didático em Educação Musical
Nome da disciplina

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Viviane Beineke

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

Fase
Turma
A
Zoom e Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36
36
As atividades síncronas estão previstas para as
segundas-feiras das 15:30 às 17:10. Em algumas
semanas poderão ser realizadas alternativamente nas
quartas-feiras, no mesmo horário, dependendo da
disponibilidade da turma.
Não há
Livre
Acesso ao Moodle

72
Horários
(Atividades Síncronas)

Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
viviane.beineke@udesc
.br
Contato Nº Vagas
15

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

Ementa:
Concepções e práticas músico-pedagógicas na produção de materiais didáticos para o
ensino de música. Fundamentos educacionais, éticos e políticos na produção de materiais
didáticos. Diversidade e pluralidade cultural na produção de materiais didáticos. Articulação
de propostas de composição, execução e apreciação musical. Criatividade e autonomia na
formação de educadores musicais. Elaboração de projeto de material didático.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina visa instrumentalizar o aluno com ferramentas conceituais e metodológicas para
a produção de material didático, prevendo ações de planejamento e ação em educação
musical, com ênfase na formação crítica e criativa do educador. A disciplina está organizada
em torno de unidades temáticas que focalizam:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
- Participação em atividades síncronas e assíncronas, que incluem leitura de textos,
participação em fóruns de discussão, atividades colaborativas de composição e produção de
materiais didáticos, que podem ser de diferente natureza, tais como: materiais escritos,
gravações, composições, arranjos, propostas de improvisação, entre outros.
- Apresentação em aula síncrona de projeto de material didático.
- Trabalho final escrito: projeto de material didático.
Bibliografia virtual
Toda a bibliografia necessária estará disponível no Moodle da disciplina.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

17.05.21
2405.21
31.05.21
07.06.21
14.06.21
21.06.21
28.06.21
05.07.21
12.07.21
19.07.21
26.07.21
02.08.21
09.08.21
16.08.21
23.08.21
30.08.21
-

18

-

EXAME

06.09.21

6DIMU1

ATIVIDADES
As atividades síncronas estão previstas para as segundas-feiras das
15:30 às 17:10. Em algumas semanas poderão ser realizadas
alternativamente nas quartas-feiras, no mesmo horário, dependendo
da disponibilidade da turma.
O cronograma detalhado das atividades será elaborado no decorrer
das primeiras semanas de aula, com a participação dos estudantes.
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Exame final (pelo Moodle)
FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Didática da Música I

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.

- referenciais teóricos sobre processos de elaboração de materiais didáticos e sua função no
ensino;
- análise crítica de materiais didáticos dirigidos ao público infanto-juvenil e aos professores
de música;
- planejamento e construção de propostas críticas e criativas de educação musical.
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Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Viviane Beineke

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

Fase
Turma
A
Zoom e Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36
36
As atividades síncronas estão previstas para as quartasfeiras das 10:20 às 12:00. Em algumas semanas poderão
ser realizados, alternativamente, encontros às 8:20,
dependendo da disponibilidade da turma.
Não há
Livre
Acesso ao Moodle

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

Contato
viviane.beineke@udesc
.br
Contato Nº Vagas
20

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

Ementa:
O ensino da música e o sistema educacional: educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio. A análise e a projeção das correntes pedagógico-musicais. Orientação didática,
teórica e prática de vivências musicais que conduzam ao como ensinar a aprender música.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina visa desenvolver a capacidade de analisar, avaliar e refletir criticamente sobre
práticas e processos de ensino e aprendizagem musical, articulando conhecimentos
musicais e pedagógicos sobre a ação docente que instrumentalizem a análise,
questionamento e construção de propostas de educação musical que considerem dimensões
históricas, sociais, culturais e políticas da Educação.
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Participação em atividades síncronas e assíncronas, que incluem leitura de textos,
participação em fóruns de discussão, atividades colaborativas variadas.
- Apresentação em aula síncrona de sequência didática de educação musical.
- Trabalho final escrito: projeto de material didático.
- Prova escrita com consulta, pelo Moodle.
Bibliografia virtual
Toda a bibliografia necessária estará disponível no Moodle da disciplina.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.

Código disciplina
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SEMANA DATA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19.05.21
2605.21
02.05.21
09.06.21
16.06.21
23.06.21
30.06.21
07.07.21
14.07.21
21.07.21
28.07.21
04.08.21
11.08.21
18.08.21
25.08.21
-

17

-

18

-

EXAME

01.09.21

ATIVIDADES
As atividades síncronas estão previstas para as quartas-feiras das
10:20 às 12:00. Em algumas semanas poderão ser realizados
encontros às 8:20, dependendo da disponibilidade da turma.
O cronograma detalhado das atividades será elaborado no decorrer
das primeiras semanas de aula, com a participação dos estudantes.
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Aula síncrona de duas hora/aula
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Atividades assíncronas para finalização e entrega do trabalho final da
disciplina.
Exame final (pelo Moodle)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e VIVIANE BEINEKE em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 3Y5NGB34.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(6INEME)

INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO MUSICAL
ESPECIAL

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

Allan Medeiros Falqueiro

(48)
999562914

Fase
Turma
3ª
A
Moodle, Microsoft Teams
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)

N. Vagas

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

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

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

21
15
Quinta – 15h20 às 17h
Não há
Livre

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

Ementa:
Políticas de inclusão – repercussões na escola contemporânea. Tendências
metodológicas do trabalho com educação inclusiva no contexto brasileiro. Análise
de processos de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.
Conexões entre educação especial e educação musical – preparando para a prática
pedagógica inclusiva.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdo programático:
Políticas Públicas para a Educação Especial (Nacional, Estadual e Municipal);
Deficiências e Especificidades; aproximações entre Educação Musical e Educação
Especial.
Objetivo Geral
Apropriar-se de referenciais teórico-metodológicos que possibilitem uma reflexão
aprofundada sobre a Educação Especial e a problemática da exclusão/inclusão

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ALLAN MEDEIROS FALQUEIRO e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 15:51:09, 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 00013767/2021 e o código 71NN1Y6P.
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Objetivos Específicos
-Compreender o binômio exclusão/inclusão na sociedade atual, refletindo
criticamente acerca de suas consequências na constituição de políticas
educacionais;
- Conhecer as políticas públicas existentes na área da educação especial, tanto na
esfera nacional como nas esferas estadual e municipal, apropriando-se das mesmas
e problematizando-as;
- Acessar o conhecimento produzido na área da educação especial em relação a
diferentes deficiências, estudando as deficiências auditiva, visual, física e intelectual,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
- Estabelecer elementos teórico-práticos que auxiliem na constituição de práticas
pedagógicas que respeitem as diferenças dos alunos;
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação englobará:
- Participação nas atividades assíncronas (Fóruns, trabalhos escritos)
- Participação nas aulas síncronas
- Resenha crítica de textos
- Trabalho final acerca dos conteúdos trabalhados no decorrer do semestre
Bibliografia virtual
BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
______. Lei nº 13.146/2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Senado Federal,
ebook,2015. Disponível em:
http://livraria.senado.gov.br/e_estatuto_da_pessoa_com_deficiencia. Acesso em:
14.04.2016.
_____. Decreto n.º 186 de 09 de jul. de 2008. Aprova o texto da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados
em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Diário Oficial [República Federativa do
Brasil]. Brasília, DF, em 11 de jul. de 2008.
_____. Senado Federal. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica. MEC/SEESP, 2001.
CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: do que estamos falando? In: Revista
de Educação Especial, Universidade de Santa Maria. n. 26. Santa Maria: 2005.
Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2005/02/r2.htm. Acesso em 10 de
ago. de 2012.
FINCK, Regina. Ensinando música ao aluno surdo: perspectivas para ação
pedagógica inclusiva. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Faculdade de Educação, Programa de Pós- Graduação em Educação, Porto
Alegre, 2009.
___. Surdez e Música: será este um paradoxo? In: XVI ENCONTRO ANUAL DA
ABEM/CONGRESSO REGIONAL DA ISME NA AMÉRICA LATINA, 10, 2007. Mato
Grosso do Sul. Anais... Mato Grosso do Sul: ABEM.
___. Educação Musical do Aluno Surdo. In: X ENCONTRO REGIONAL DA ABEM –
REGIÃO SUL, 08, 2007, Blumenau. Anais... Blumenau: ABEM, 2007.
___. A Música e o Aluno Surdo: Revendo Conceitos. In: 13º. SIMPÓSIO
PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MUSICAL, Londrina, 07,2007. Anais... Londrina:
SPEM, 2007.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ALLAN MEDEIROS FALQUEIRO e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 15:51:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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presente no cotidiano escolar, mais especificamente no que se refere aos sujeitos
com deficiência
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Documentos Internacionais:
UNICEF. Declaração Mundial sobre Educação para Todos nas Américas e Plano de
Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Trad. Maria de
Lourdes Menezes e outros. Brasília, 2000.
DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS: SATISFAÇÃO DAS
NECESSIDADES BÀSICAS DE APRENDIZAGEM. Jomtien, 1990.
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA E LINHA DE AÇÃO SOBRE NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS. Brasília: CORDE, 1994.
UNESCO. Declaração de Sunderberg. Torremolinos (mimeo), 1981.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2020.2
SEMANA DATA
1
20/05
2
27/05
3
03/06
4
10/06
5
17/06
6
24/06
7
01/07
8
08/07
9
15/07
10
22/07
11
09/07
12
05/08
13
12/08
14
19/08
15
26/08
EXAME
02/09

ATIVIDADES
Aula síncrona (15h20) 2h/a
Aula síncrona (15h20) 1h/a, Aula assíncrona 1h/a
FERIADO - Corpus Christi
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula assíncrona 2h/a
Aula síncrona (15h20) 1h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 1h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula síncrona (15h20) 2h/a, Aula assíncrona 1h/a
Aula assíncrona 2h/a

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ALLAN MEDEIROS FALQUEIRO e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 15:51:09, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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FONSECA DA SILVA, M.C. da R.; MEDES G. L.; SCHAMBECK, R F. Objetos
Pedagógicos - uma experiência inclusiva em oficinas de artes. Junqueira Marin,
Araraquara, SP, 320p. 2012 ISBN: 9788586305962,
LUNARDI, Geovana. 2000. Sobre Travessias: a história de sujeitos que resistem ao
processo de estigmatização social da deficiência. Florianópolis: UFSC. Dissertação
de Mestrado.
OLIVEIRA, Leonardo Augusto Cardoso de; REILY, Lucia Helena. Relatos de
músicos cegos: subsídios para o ensino de música para alunos com deficiência
visual. In: Rev. bras. educ. espec. [online]. 2014, vol.20, n.3, pp. 405-420.
SANTA CATARINA (Estado). Secretaria de Estado da Educação, Ciência e
Tecnologia. Fundação Catarinense de Educação Especial. Política de Educação
Especial no Estado de Santa Catarina. São José: FCEE, 2006. [on line] Disponível
na internet em: http://www.fcee.sc.gov.br/images/stories/politica_em_pdf.pdf.
Acesso em 19/07/10
SCHAMBECK, R.F (et al). Adaptações Curriculares para o Ensino de Arte em
Contexto Inclusivo: relatos de Grupo Focal a partir das análises de vídeos. In: V
Congresso Brasileiro de Educação Especial/ VII Encontro Nacional dos
Pesquisadores da Educação Especial São Carlos. Anais..., São Carlos :
UFSCAR,CBEE, 2012.
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Descrição da Disciplina
6PERM1 – A
Curso

Percepção Musical I
LEM-LIC - Licenciatura em Música

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

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

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
1
A
Moodle UDESC (Sala virtual e BigBlueButton)
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
60
12
0
Segundas e Quartas-feiras
8:20 – 10:00
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet

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

Ementa:
Estudo dos aspectos melódicos focalizando a tonalidade (graus conjuntos e saltos
em tríades de I, IV e V graus). Estudo dos aspectos rítmicos em compassos simples
(binários, ternários e quaternários) e composto (binário). Apreciação de timbres de
instrumentos individuais. Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades maiores, menores e suas inversões, e encadeamentos de I
e V graus. Percepção de intervalos de 2ª M e m, 3ª M e m, 4ª e 5ª justas, 6ª M e m,
7ª M e m, e 8 justa. Audições comentadas com ênfase em ritmos de diferentes
culturas e no repertório de música popular brasileira.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Incentivar o processo de aprendizado, familiarização e interiorização de estruturas
musicais
através de experiências coletivas e individuais de natureza auditiva, visual e tátil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Conteúdo Programático:
Aspectos Melódicos:
- Revisão de escrita e leitura musical
- Revisão dos modos litúrgicos
- Intervalos melódicos
- Escalas maiores e menores
- Tendências melódicas dentro das escalas diatônicas
Aspectos Rítmicos:
- Revisão de compassos simples e compostos
- Alterações métricas entre compassos simples e compostos
- Interiorização de células rítmicas
- Estruturas rítmicas com acentuação irregular ou polirrítmicas
Aspectos Harmônicos
- Tríades diatônicas com inversões
- Movimentos cadenciais básicos e condução de vozes
- Escuta Polifônica
- Harmonia implícita
Aspectos de Apreciação Musical
- Contato com instrumentação diversa
- Criação e espacialização de exemplos musicais
- Contextualização musical das propriedades do som
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Semanas Avaliativas I e II: Avaliação do conteúdo trabalhado em aula e da curva
de crescimento técnico-musical através de exercícios teóricos e práticos registrados
via mídia audiovisual.
- Tarefas I, II e III: Trabalhos estruturados para realização assíncrona que visam a
complementação do trabalho síncrono e a revisão de conteúdos do semestre.
- Retorno de material (planejados periodicamente com estudantes): Requisição de
material gravado ou escrito focado em conteúdos mais específicos que Avaliações e
Tarefas, de acordo com o desenvolvimento das aulas.
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código E72O2HQ8.

- Praticar notação musical, revisando as regras básicas da escrita musical;
- Desenvolver atividades de classe que envolvam audição e memorização de
estruturas
musicais;
- Incentivar a independência motora via atividades corporais e instrumentais
envolvendo ritmo;
- Explorar o solfejo musical como ferramenta no estudo de estruturas melódicas;
- Contato com variados estilos musicais e suas propriedades rítmicas, melódicas e
harmônicas;
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7
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8
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9
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10
19/07/21
21/07/21
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28/07/21
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ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa I
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana avaliativa I (Audiovisual)
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa II
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
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à
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Descrição da Disciplina
6PERM1 - B
Curso

Percepção Musical I
LEM-LIC - Licenciatura em Música

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

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

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
1
B
15
Moodle UDESC (Sala virtual e BigBlueButton)
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
60
12
0
Segundas e Quartas-feiras
10:20 – 12:00
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet

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

Ementa:
Estudo dos aspectos melódicos focalizando a tonalidade (graus conjuntos e saltos
em tríades de I, IV e V graus). Estudo dos aspectos rítmicos em compassos simples
(binários, ternários e quaternários) e composto (binário). Apreciação de timbres de
instrumentos individuais. Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades maiores, menores e suas inversões, e encadeamentos de I
e V graus. Percepção de intervalos de 2ª M e m, 3ª M e m, 4ª e 5ª justas, 6ª M e m,
7ª M e m, e 8 justa. Audições comentadas com ênfase em ritmos de diferentes
culturas e no repertório de música popular brasileira.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Incentivar o processo de aprendizado, familiarização e interiorização de estruturas
musicais
através de experiências coletivas e individuais de natureza auditiva, visual e tátil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 3UOG238G.
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Conteúdo Programático:
Aspectos Melódicos:
- Revisão de escrita e leitura musical
- Revisão dos modos litúrgicos
- Intervalos melódicos
- Escalas maiores e menores
- Tendências melódicas dentro das escalas diatônicas
Aspectos Rítmicos:
- Revisão de compassos simples e compostos
- Alterações métricas entre compassos simples e compostos
- Interiorização de células rítmicas
- Estruturas rítmicas com acentuação irregular ou polirrítmicas
Aspectos Harmônicos
- Tríades diatônicas com inversões
- Movimentos cadenciais básicos e condução de vozes
- Escuta Polifônica
- Harmonia implícita
Aspectos de Apreciação Musical
- Contato com instrumentação diversa
- Criação e espacialização de exemplos musicais
- Contextualização musical das propriedades do som
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Semanas Avaliativas I e II: Avaliação do conteúdo trabalhado em aula e da curva
de crescimento técnico-musical através de exercícios teóricos e práticos registrados
via mídia audiovisual.
- Tarefas I, II e III: Trabalhos estruturados para realização assíncrona que visam a
complementação do trabalho síncrono e a revisão de conteúdos do semestre.
- Retorno de material (planejados periodicamente com estudantes): Requisição de
material gravado ou escrito focado em conteúdos mais específicos que Avaliações e
Tarefas, de acordo com o desenvolvimento das aulas.
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 3UOG238G.

- Praticar notação musical, revisando as regras básicas da escrita musical;
- Desenvolver atividades de classe que envolvam audição e memorização de
estruturas
musicais;
- Incentivar a independência motora via atividades corporais e instrumentais
envolvendo ritmo;
- Explorar o solfejo musical como ferramenta no estudo de estruturas melódicas;
- Contato com variados estilos musicais e suas propriedades rítmicas, melódicas e
harmônicas;
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2
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3
31/05/21
02/06/21
4
07/06/21
09/06/21
5
14/06/21
16/06/21
6
21/06/21
23/06/21
7
28/06/21
30/06/21
8
05/07/21
07/07/21
9
12/07/21
14/07/21
10
19/07/21
21/07/21
11
26/07/21
28/07/21
12
02/08/21

ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa I
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana avaliativa I (Audiovisual)
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa II
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
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Descrição da Disciplina
6PERM1 - C
Curso

Percepção Musical I
LEM-LIC - Licenciatura em Música

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

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

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
1
C
15
Moodle UDESC (Sala virtual e BigBlueButton)
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
60
12
0
Segundas e Quartas-feiras
13:30 – 15:10
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet

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

Ementa:
Estudo dos aspectos melódicos focalizando a tonalidade (graus conjuntos e saltos
em tríades de I, IV e V graus). Estudo dos aspectos rítmicos em compassos simples
(binários, ternários e quaternários) e composto (binário). Apreciação de timbres de
instrumentos individuais. Estudo dos aspectos harmônicos envolvendo a
identificação de tríades maiores, menores e suas inversões, e encadeamentos de I
e V graus. Percepção de intervalos de 2ª M e m, 3ª M e m, 4ª e 5ª justas, 6ª M e m,
7ª M e m, e 8 justa. Audições comentadas com ênfase em ritmos de diferentes
culturas e no repertório de música popular brasileira.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL
Incentivar o processo de aprendizado, familiarização e interiorização de estruturas
musicais
através de experiências coletivas e individuais de natureza auditiva, visual e tátil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Conteúdo Programático:
Aspectos Melódicos:
- Revisão de escrita e leitura musical
- Revisão dos modos litúrgicos
- Intervalos melódicos
- Escalas maiores e menores
- Tendências melódicas dentro das escalas diatônicas
Aspectos Rítmicos:
- Revisão de compassos simples e compostos
- Alterações métricas entre compassos simples e compostos
- Interiorização de células rítmicas
- Estruturas rítmicas com acentuação irregular ou polirrítmicas
Aspectos Harmônicos
- Tríades diatônicas com inversões
- Movimentos cadenciais básicos e condução de vozes
- Escuta Polifônica
- Harmonia implícita
Aspectos de Apreciação Musical
- Contato com instrumentação diversa
- Criação e espacialização de exemplos musicais
- Contextualização musical das propriedades do som
Procedimentos e critérios de Avaliação
- Semanas Avaliativas I e II: Avaliação do conteúdo trabalhado em aula e da curva
de crescimento técnico-musical através de exercícios teóricos e práticos registrados
via mídia audiovisual.
- Tarefas I, II e III: Trabalhos estruturados para realização assíncrona que visam a
complementação do trabalho síncrono e a revisão de conteúdos do semestre.
- Retorno de material (planejados periodicamente com estudantes): Requisição de
material gravado ou escrito focado em conteúdos mais específicos que Avaliações e
Tarefas, de acordo com o desenvolvimento das aulas.
Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código Q73B2EI3.

- Praticar notação musical, revisando as regras básicas da escrita musical;
- Desenvolver atividades de classe que envolvam audição e memorização de
estruturas
musicais;
- Incentivar a independência motora via atividades corporais e instrumentais
envolvendo ritmo;
- Explorar o solfejo musical como ferramenta no estudo de estruturas melódicas;
- Contato com variados estilos musicais e suas propriedades rítmicas, melódicas e
harmônicas;
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4
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5
14/06/21
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6
21/06/21
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7
28/06/21
30/06/21
8
05/07/21
07/07/21
9
12/07/21
14/07/21
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19/07/21
21/07/21
11
26/07/21
28/07/21
12
02/08/21

ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa I
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana avaliativa I (Audiovisual)
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Tarefa II
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6ATART2-AB
Curso

Atividade Artística II
BMV-BMV - Bacharelado em Música - Opção:
Violoncelo

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
2
ÚNICA
2
Zoom
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
34
2
0
Terças-feiras matutino ou vespertino
(Aula a combinar com alunos das disciplinas
Instrumento - Violoncelo)
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet
Instrumento musical (violoncelo)

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

Ementa:
Prática da experiência de palco, referentes ao repertorio montado da respectiva
opção do bacharelado da segunda fase.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL:
Oportunizar aos alunos momentos de performance e exposição de seu repertório de
estudo, gerando momentos de apreciação e crítica musical entre os envolvidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Desenvolvimento de experiência de palco via apresentações quinzenais em aula
- Incentivar a discussão sobre performance através de escuta atenta e leituras sobre
o assunto;
- Observação e discussão de aspectos técnicos do repertório e sua execução.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código W4PKE042.
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- Performances públicas
- Análise crítica de performances
- Observação coletiva de performances.
- Discussões sobre estratégias de estudo e significado da performance na carreira
artística
Procedimentos e critérios de Avaliação
Nota única: Participação do aluno
Parcial 1 (50%) - Avaliação do aluno com base em sua participação nas discussões
propostas em aula
Parcial 2 (50%) - Avaliação do aluno com base em suas performances em aula e na
construção de sua experiência artística.
Bibliografia virtual
Alexanian, Diran. Complete Cello Technique: The Classic Treatise on Cello Theory
and Practice. Dover, 2003.
The Cambridge Companion to the Cello. Ed. Por Robin Stowell. Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
Csikszentmihalyi, Mihaly. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper and
Row, New York, 1990.
Gallwey, W. Timothy. The Inner Game of Tennis. Random House, New York, 1974.
Ledbetter, David. Unaccompanied Bach: Performing the Solo Works. Yale, London,
2009.
Pleeth, William. Cello. London, Kahn & Averill, 2001.

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

DATA
18/05/21
25/05/21
01/06/21
08/06/21
15/06/21
22/06/21
29/06/21
06/07/21
13/07/21
20/07/21
27/07/21
03/08/21
10/08/21
17/08/21
24/08/21
30/08/21
à
06/09/21

ATIVIDADES
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana de Avaliações (Audiovisual)
Exame (Audiovisual)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código W4PKE042.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6ICELO2-AB
Curso

Instrumento II - Violoncelo
BMV-BMV - Bacharelado em Música - Opção:
Violoncelo

Professor (a)

Arthur Bencke Ermel
da Silva

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Contato
arthurbermell@gmail.co
m
Contato

Fase
Turma
N. Vagas
2
ÚNICA
3
Zoom
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
34
2
0
Terças-feiras matutino ou vespertino
(Aulas Individuais: marcado com o aluno)
Não há
Livre
Computador ou aparelho celular
Conexão com a Internet
Instrumento musical (violoncelo)

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

Ementa:
Fundamentos da técnica e interpretação para o desempenho do Violoncelo.
Técnicas de leitura e de estudo. Repertorio com obras de diferentes períodos
históricos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
OBJETIVO GERAL:
Ampliar e estruturar conhecimentos e habilidades envolvendo o violoncelo e sua
execução, possibilitando a utilização do instrumento como uma ferramenta eficaz na
construção de uma identidade artística e profissional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Construção de uma técnica sólida ao instrumento;
- Desenvolvimento da artisticidade individual e coletiva;
- Explorar e debater o repertório padrão do instrumento, com

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 827S2JUY.
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Conteúdo Programático (específico para cada aluno, discutido em aula):
- Escalas e arpejos;
- Estudos e exercícios técnicos;
- Repertório solo ou de câmara para o instrumento;
- Excertos orquestrais ou de música de câmara
- Leituras envolvendo estilos interpretativos, técnica do instrumento, correntes
artísticas ou história do violoncelo
Procedimentos e critérios de Avaliação
Nota 1 (60%) - Observação da curva de crescimento do aluno (avaliação
processual) ao longo do período compreendido neste plano de ensino, observandose o progresso com o
repertório; desenvolvimento dos parâmetros técnicos do instrumento e crescimento
musical de modo geral.
Nota 1 Parcial A (50%) – Aplicada na semana 5
Nota 1 Parcial B (50%) – Aplicada na semana 9
Nota 2 (30%) – Recital público com apresentação total ou parcial do repertório
estudado ao longo do semestre. Especificidades a discutir com o estudante.
Nota 3 (10%) – Gravação em vídeo de um excerto orquestral padrão ou seção de
repertório de música de câmara/orquestra/grupo musical a decidir com estudante.
Bibliografia virtual
Alexanian, Diran. Complete Cello Technique: The Classic Treatise on Cello Theory
and Practice. Dover, 2003.
The Cambridge Companion to the Cello. Ed. Por Robin Stowell. Cambridge,
Cambridge University Press, 1999.
Csikszentmihalyi, Mihaly. Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper and
Row, New York, 1990.
Gallwey, W. Timothy. The Inner Game of Tennis. Random House, New York, 1974.
Ledbetter, David. Unaccompanied Bach: Performing the Solo Works. Yale, London,
2009.
Pleeth, William. Cello. London, Kahn & Averill, 2001.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
18/05/21 Aula síncrona e Atividades assíncronas

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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destaque para o repertório brasileiro;
- Fornecer ferramentas práticas e teóricas para o estudo eficiente do instrumento
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25/05/21
01/06/21
08/06/21
15/06/21
22/06/21
29/06/21
06/07/21
13/07/21
20/07/21
27/07/21
03/08/21
10/08/21
17/08/21
24/08/21
30/08/21
à
06/09/21

Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Atividades assíncronas
Aula síncrona e Semana de Avaliações (Audiovisual)
Exame (Audiovisual)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e ARTHUR BENCKE ERMEL DA SILVA em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 827S2JUY.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAMES

238

FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6DLAO1-BM
Curso

Nome da disciplina
Didática do Instrumento – Violão I
Bacharelado em Música – Opção: Violão

Professor (a)

Bruno Madeira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

madeirabruno@gmail.co
m

Fase
Turma
Nº Vagas
5
Moodle, Onedrive, Youtube, Meet
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas(h/ (h/a)
(h/a)
a)
(no retorno presencial)
28
8
Terças-feiras, 13h30 às 15h10
Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, conexão banda larga,
editor de vídeo

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

Ementa
Estudo de diferentes abordagens para o ensino do violão. Escolas, métodos e técnicas.
Desenvolvimento de técnicas específicas para a atividade didática. Ênfase nos níveis
elementar e intermediário
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina abordará o ensino do violão através de séries de estudos progressivos e
métodos publicados desde o início do século XIX. Serão discutidas as abordagens dos
autores em relação a aspectos técnicos, posturais, musicais e teóricos. Ao final do curso, o
aluno conhecerá a literatura de referência para identificar e solucionar problemas técnicos e
interpretativos de seus próprios alunos.
A literatura violonística que não apresenta ordem de dificuldade definida (Carlevaro,
Tennant, Käppel, entre outros) será analisada na disciplina Didática do Instrumento – Violão
II.
Procedimentos e critérios de avaliação
1. Leitura de estudos clássicos: 25%. O aluno deverá apresentar em vídeo pré-gravado
a performance de dez estudos do início do século XIX, sendo avaliada a leitura da
partitura e a fluência técnica e musical.
2. Levantamento de estudos com demandas técnicas específicas: 25%. O aluno deverá
recolher da literatura estudos que tenham como objetivo uma demanda técnica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, 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 00013767/2021 e o código 5U840JWZ.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

DATA
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07

ATIVIDADES
Apresentação do curso
Mauro Giuliani
Fernando Sor
Dionísio Aguado
Matteo Carcassi e Ferdinando Carulli
AVALIAÇÃO 1 – estudos clássicos (ASSÍNCRONA)
Francisco Tárrega (Roch e Sodré)
Francisco Tárrega (Pujol e Scheit)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, 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 00013767/2021 e o código 5U840JWZ.

específica (a ser definida individualmente para cada aluno), escrevendo pelo menos
um parágrafo sobre particularidades de cada estudo. Critérios: correta identificação
da demanda técnica, listagem de no mínimo 10 estudos e conteúdo dos textos.
3. Elaboração de videoaula: 30%. O aluno deverá elaborar uma videoaula sobre temas
abordados durante o semestre. Serão avaliados: domínio, relevância e profundidade
do conteúdo, organização das ideias, uso de recursos didáticos, fluência da
linguagem e embasamento nas referências
4. Participação, frequência e tarefas: 20%. Critérios: assiduidade, pontualidade,
participação ativa nas aulas e cumprimento das tarefas.
Bibliografia virtual
AGUADO, Dionisio. Nuevo Método para Guitarra. Paris: Schonenberger, 1843.
ARENAS, Mário Rodriguez. La escuela de la guitarra. Buenos Aires: Ricordi, s.d.
CAMARGO, Guilherme de. A guitarra do século XIX em seus aspectos técnicos e estilísticohistóricos a partir da tradução comentada e análise do “Método para guitarra” de Fernando
Sor. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
CARCASSI, Matteo. 25 Etudes Mélodiques, op. 60. Mainz: Schott, 1853.
CARCASSI, Matteo. Méthode Complète pour la Guitare. Paris: Schott, 1836.
CARULLI, Ferdinando. L’Harmonie appliquée à la Guitarre. Paris: Ph. Petit, [s.d].
CARULLI, Ferdinando. Méthode Complète pour guitare, Op. 27. Firenze: S.P.E.S., 1981.
GIULIANI, Mauro. Studio per la Chitarra, opus 1. London: Tecla, 1984.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method, Vol. 1. Milwaukee: Hal
Leonard, 1972.
PARKENING, Christopher. The Christopher Parkening Guitar Method, Vol. 2. Milwaukee: Hal
Leonard, 1997.
PINTO, Henrique. Iniciação ao violão: princípios básicos e elementares para principiantes.
São Paulo: Ricordi, 1978.
PUJOL, Emilio. Escuela Razonada de la Guitarra; libros I, II, III e IV. Buenos Aires: Ricordi
Americana, 1971.
ROCH, Pascual. A modern method for the guitar (School of Tárrega). New York: Schirmer,
1921.
ROCHA FILHO, Othon Gomes da. Minhas primeiras notas ao violão. 9. ed. Rio de Janeiro:
Irmãos Vitale, 1966. Volume 1.
SAGRERAS, Julio. Las primeras lecciones de guitarra.
SÁVIO, Isaías. Escola moderna do violão: técnica do mecanismo. Vol. 1. São Paulo: Ricordi,
1945.
SHEARER, Aaron. Learning the classical guitar, part one. Pacific: Mel Bay, 1990.
SHEARER, Aaron. Learning the classical guitar, part two. Pacific: Mel Bay, 1990.
SODRÉ. Escola do violão: baseada na técnica de Tárrega. 19??.
SOR, Fernando. The complete studies, lessons and exercises for guitar. Tecla, Londres,
1996.
TÁRREGA, Francisco; SCHEIT, Karl (org.). Sämtliche Technische Studien. Wien, Universal,
s.d.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
13/07
15/07
20/07
27/07
01/08
03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
02/09

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Julio Sagreras
AVALIAÇÃO 2 – levantamento de estudos (ASSÍNCRONA)
Mario Rodriguez Arenas
Isaías Sávio
Henrique Pinto
AVALIAÇÃO 3.1 – entrega do roteiro da videoaula (ASSÍNCRONA)
Othon Gomes da Rocha Filho
Christopher Parkening
Aaron Shearer
AVALIAÇÃO 3.2 – entrega da videoaula (ASSÍNCRONA)
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IOLAO1-BM
Curso

Nome da disciplina
Instrumento I – Violão
Bacharelado em Música – Opção: Violão

Professor (a)

Bruno Madeira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

madeirabruno@gmail.co
m

Fase
Turma
Nº Vagas
1
Moodle, Onedrive, Youtube, Meet
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas(h/ (h/a)
(h/a)
a)
(no retorno presencial)
30
6
A combinar individualmente com aluno
Não há
Livre
Computador, câmera, microfone, conexão banda larga,
editor de vídeo

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

Ementa
Estudos de técnica, mecanismo, sonoridade e recursos expressivos do instrumento visando
a execução de repertório progressivo em nível médio de complexidade e dificuldade.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina busca preparar o aluno para a carreira profissional de violonista, através dos
objetivos: estudar a literatura, obter embasamento teórico para a prática violonística, praticar
a leitura musical, praticar técnica pura e aplicada ao repertório, formar repertório e preparar o
aluno para apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de avaliação
Banca 1: 35%
Banca 2: 35%
Prova de técnica: 20%
Autoavaliação: 10%
Bibliografia virtual
CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: Exposición de la teoría instrumental. Buenos
Aires: Barry, 1979.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 1: Escalas diatônicas. Buenos Aires:
Barry, 1966.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 2: Técnica de la Mano Derecha.
Buenos Aires: Barry, 1967.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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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
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
15/07
20/07
27/07
01/08
03/08
10/08
17/08
21/08
21/08

ATIVIDADES
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, 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 00013767/2021 e o código 40LFRI67.

________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 3: Técnica de la Mano Izquierda.
Buenos Aires: Barry, 1974a.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 4: Técnica de la Mano Izquierda
(conclusión). Buenos Aires: Barry, 1974b.
DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: Editora UFPR, 1994.
GIULIANI, Mauro. Studien fur Guitar. Schott&Co, Mainz, 1957.
IZNAOLA, Ricardo. Kitarologus, the path to virtuosity: a technical workout manual for all
guitarists. Heldelberg: Chanterelle, 2009.
KÄPPEL, Hubert. The Bible of Classical Guitar Technique. Brühl: Ama Verlag, 2016.
SOR, Fernando. The complete studies, lessons and exercises for guitar. Tecla, Londres,
1996.
TENNANT, Scott. Pumping Nylon: the Classical Guitarist’s Technique Handbook. Lakeside:
Alfred Publishing Co., 1995.
WADE, Graham. A Concise History of the Classic Guitar. Pacific: Mel Bay, 2001.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IOLAO1-BM
Curso

Nome da disciplina
Instrumento I – Violão
Bacharelado em Música – Opção: Violão

Professor (a)

Bruno Madeira

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma(s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

madeirabruno@gmail.co
m

Fase
Turma
Nº Vagas
1
Moodle, Onedrive, Youtube, Meet
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas
Assíncronas(h/ (h/a)
(h/a)
a)
(no retorno presencial)
30
6
A combinar individualmente com aluno
Instrumento IV – Violão
Livre
Computador, câmera, microfone, conexão banda larga

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

Ementa
Estudo abrangente de conceitos, recursos e elementos técnico-interpretativos visando sua
aplicação prática na performance de repertório do instrumento; transcrição e execução de
obras originais para instrumentos de cordas dedilhadas precursores do violão; técnicas de
arranjo e execução de obras para outros instrumentos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
A disciplina busca preparar o aluno para a carreira profissional de violonista, através dos
objetivos: estudar a literatura, obter embasamento teórico e prático para a prática
violonística, praticar a leitura musical, praticar técnica pura e aplicada ao repertório, formar
repertório, desenvolver o domínio de aspectos interpretativos, e preparar o aluno para
apresentações públicas.
Procedimentos e critérios de avaliação
Banca 1: 35%
Banca 2: 35%
Prova de técnica: 20%
Autoavaliação: 10%
Bibliografia virtual
CARLEVARO, Abel. Escuela de la Guitarra: Exposición de la teoría instrumental. Buenos
Aires: Barry, 1979.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, 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 00013767/2021 e o código 85Q7YUV8.
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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
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
15/07
20/07
27/07
01/08
03/08
10/08
17/08
24/08
24/08
02/09

ATIVIDADES
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Assíncrona: apreciação e resenha
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Assíncrona: leitura e resumo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo
Assíncrona: apreciação e resenha
Exercícios de técnica e orientações sobre repertório solo

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por BRUNO MADEIRA e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 08:55:38, 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 00013767/2021 e o código 85Q7YUV8.

________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 1: Escalas diatônicas. Buenos Aires:
Barry, 1966.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 2: Técnica de la Mano Derecha.
Buenos Aires: Barry, 1967.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 3: Técnica de la Mano Izquierda.
Buenos Aires: Barry, 1974a.
________. Série didáctica para guitarra – Cuaderno n°. 4: Técnica de la Mano Izquierda
(conclusión). Buenos Aires: Barry, 1974b.
DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: Editora UFPR, 1994.
GIULIANI, Mauro. Studien fur Guitar. Schott&Co, Mainz, 1957.
IZNAOLA, Ricardo. Kitarologus, the path to virtuosity: a technical workout manual for all
guitarists. Heldelberg: Chanterelle, 2009.
KÄPPEL, Hubert. The Bible of Classical Guitar Technique. Brühl: Ama Verlag, 2016.
SOR, Fernando. The complete studies, lessons and exercises for guitar. Tecla, Londres,
1996.
TENNANT, Scott. Pumping Nylon: the Classical Guitarist’s Technique Handbook. Lakeside:
Alfred Publishing Co., 1995.
WADE, Graham. A Concise History of the Classic Guitar. Pacific: Mel Bay, 2001.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6METEP
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Nome da disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa
Licenciatura/Bacharelado em Música
Cassiano de Almeida Barros
Contato: (48) 991155695
Contato:
Fase
Turma
Nº Vagas
5
A
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
30h/a
6h/a
Quarta-feira – 10h20 às 12h00
Não há
Livre
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle),
equipamento eletrônico com acesso à internet para
participação nas aulas e realização das atividades
propostas.

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

Ementa: Metodologias de pesquisa em artes, ciências humanas e ciências sociais. Técnicas
de pesquisa científica. Pesquisa de campo.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdos:
UNIDADE I – A Pesquisa Científica – uma introdução geral
1. A linguagem científica e suas características:
a) Conceito de pesquisa
b) Abordagens qualitativa e quantitativa
2. Correntes do pensamento contemporâneo que incidem na pesquisa:
a) Positivismo
b) Fenomenologia
c) Marxismo
d) Estruturalismo
e) Enfoque sistêmico
f) Funcionalismo
UNIDADE II – Concepções de metodologia e método
1. Dimensões e perspectivas da pesquisa em artes, ciências humanas e sociais.
2. Técnicas de pesquisa
UNIDADE III – Iniciação a formação científica
1. A pesquisa bibliográfica.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 7D71HVU8.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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2. O registro das leituras (resumo e fichamento).
3. Normas Técnicas (ABNT/ Manual UDESC/UFPR/UFRGS).
4. Exercícios de produção acadêmica (resenha/revisão de literatura).
Objetivo Geral:
Estudar as especificidades da pesquisa na área de artes, ciências humanas e sociais e os
elementos necessários para o desenvolvimento de uma pesquisa que leve em conta a
capacidade crítica e criadora e que responda às necessidades sociais e acadêmicas da
publicação científica.
Objetivos Específicos:
• Identificar as correntes de pensamento da pesquisa;
• Compreender as relações entre metodologia e método;
• Caracterizar a pesquisa científica e seus principais elementos;
• Conhecer técnicas de pesquisa;
• Exercitar a produção acadêmica para a iniciação à formação científica.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação dos estudantes será feita por meio da análise de desempenho nas atividades
propostas durante o período letivo, que consistirão em apresentação de seminário,
elaboração de fichamento e resenha de textos científicos, elaboração de referências
bibliográficas dentre outras. No conjunto das atividades, os estudantes deverão evidenciar a
apropriação dos conteúdos e o desenvolvimento das habilidades e competências
necessárias para a atividade científica e de pesquisa, em nível básico e em atendimento aos
objetivos da disciplina. A frequência e participação nas aulas síncronas também serão
consideradas como critério de avaliação.
Bibliografia Básica
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação de
citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002.
_____ NBR 10719: apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de Janeiro, 1989.
_____ NBR 14724: apresentação de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro, 2005.
_____ NBR 6023: referências bibliográficas. Rio de Janeiro, 2002.
_____ NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro,
2003.
_____ NBR 6027: sumário. Rio de Janeiro, 2003.
_____ NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990.
ABREU, Sabrina. Elaboração de Resumo. Porto Alegre: Editora da UFRGA, 2006.
ANDRADE, Maria Margarida de. Redação científica: elaboração do TCC passo a passo. 2.
ed. São Paulo: Factash, 2007.
BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto (Org.). A bússola do escrever: desafios
e estratégias na orientação de teses e dissertações. 2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC; São
Paulo: Cortez, 2006.
CARVALHO, Alex Moreira (et al). Aprendendo metodologia científica: uma orientação para
alunos de graduação. São Paulo: O nome da Rosa, 2000.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 6. ed. São Paulo: Cortez.
2003.
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed.
Porto Alegre: Artmed: Bookman, 2007.
ECO, H. Como se faz uma tese. 25a ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.
FREIRE, Vanda Bellard (org). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras,
2010.
LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo:
EDUC, 1997.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
cientifica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.
11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
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Bibliografia Complementar
BAUER, Marrtin W. & GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto. imagem e som:
um manual prático. 3a ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
BORTONI-RICARDO, Stella Maris. O professor pesquisador: Introdução à pesquisa
qualitativa. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. (Série Estratégias de Ensino, 8).
GARCIA, Regina Leite (org). Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A,
2003.
GIL, A. C. Como elaborar um projeto. 3a ed. São Paulo: Atlas, 1996.
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1991.
GUIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2008.
HAGUETTE, T. M. F. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes, 1987.
KUHN, Thomas S. Título: Estrutura das revoluções científicas. 4a ed. São Paulo.
Perspectivas, 1996.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 3a ed. São Paulo: Atlas,
2000.
LÜDKE, M. (coord.). O professor e a pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Papirus, 2007.
MASINI, Elcie F. Salzano. Enfoque fenomenológico de pesquisa em educação. In:
FAZENDA, Ivani(org) Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 1989.
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 24a ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
PACHECO JUNIOR W. Pesquisa científica sem tropeços: abordagem sistêmica. São Paulo:
Aylas, 2007.
REIS, José Cláudio, GUERRA, Andréia e BRAGA, Marco. Ciência e arte: relações
improváveis?. [Outubro 2006, vol. 13 p. 71-87] Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v13s0/04.pdf. Acesso em 09/02/2010.
SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro:
Graal, 1989.
SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003.
SEVERINO. A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: Cortez Editora,
2009.
ZAMBONI, Sílvio. A Pesquisa em Arte: um paralelo entre arte e ciência. 3a ed. Rev.
Campinas, SP: Autores associados, 2006.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 7D71HVU8.

MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luiz Gonzaga. Metodologia da pesquisa para o professor
pesquisador. 2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008.
PENNA, Maura L. Construindo o primeiro projeto de pesquisa em educação e música. Porto
Alegre: Sulina, 2015
POUPART, Jean. A Pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. 4. ed.
Petrópolis: Vozes, 2014.
SANDÍN ESTEBAN, Maria Paz. Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições.
Trad. Miguel Cabrera. – Porto Alegre: AMGH, 2010.
TRIVIÑOS, A. M. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1987.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Manual para elaboração e
normalização de trabalhos de conclusão de curso da UDESC: graduação e pós-graduação.
elaboração: Andreza Campos da Luz, Mariana O. dos Santos Pfleger, Marcia Silveira Kroeff;
colaboração: Dayane Dornelles, Alice de Amorim Borges Vazquez, Lucia Marengo, Luiza da
S. Kleinubing – Florianópolis: Udesc, 2017.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Manual de normalização de documentos
científicos de acordo com as normas da ABNT. Mara Simone Utilda dos Santos Amadeu...
[et al.] – Curitiba: Ed. UFPR, 2015.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Orientações para elaboração de
trabalhos acadêmicos da Biblioteca Setorial de Educação. – Porto Alegre:
UFRGS/FACED/BSE, 2019.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
19/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
2
26/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
3
02/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
4
09/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
5
16/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
6
23/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
7
30/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
8
07/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
9
14/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
10
21/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
11
28/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
12
04/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
13
11/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
14
18/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
15
25/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
EXAME 01/09/2021 Atividades assíncronas – 2 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 7D71HVU8.

Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa por assunto, autor ou
título em:
www.scholar.google.com
www.dominiopublico.gov.br
www.periodicos.capes.gov.br
Revista da ABEM: http://abemeducacaomusical.com.br/
Revista Opus: http://www.anppom.com.br/
Revista DAPesquisa/CEART: http://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
Revista Orfeu: http://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu
Revista Educação, Artes e Inclusão: http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
Revista Nupeart: http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
Revista Música Hodie: https://mestrado.emac.ufg.br/n/31421-revista-musica-hodie
Revista Per Musi: https://periodicos.ufmg.br/index.php/permusi
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6PROPE
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36h/a
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Nome da disciplina: Projeto de Pesquisa
Licenciatura/Bacharelado em Música
Cassiano de Almeida Barros
Contato: (48) 991155695
Contato:
Fase
Turma
Nº Vagas
7
A
Moodle
Atividades
Atividades
Atividades Presenciais
Síncronas (h/a) Assíncronas
(h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
30h/a
6h/a
Quinta-feira – 13h30 às 15h10
Não há
Livre
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle),
equipamento eletrônico com acesso à internet para
participação das aulas e realização das atividades
propostas.

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

Ementa: Planejamento da pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa. Redação de
relatório de pesquisa.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Conteúdos:
UNIDADE I
Técnicas de pesquisa
Projeto de pesquisa
Normas ABNT
UNIDADE II
Mecanismos de busca e textos de apoio à produção acadêmica
Redação de textos
Estruturação do Projeto de Pesquisa
Objetivo Geral:
Estudar as especificidades da pesquisa na área da música, bem como o seu planejamento e
a estruturação do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso/Tcc.
Objetivos Específicos:
· Conhecer técnicas de pesquisa;
· Elaborar propostas de pesquisa com base na área de música e das linhas de pesquisa
dos professores do DMU;

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código O67KT7U8.

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

250

Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação de
citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002
BRESLER, Liora. Paradigmas cualitativos em la investigación em educación musical. In M.
DIAZ, (coord.); L. BRESLER; A. GIRÁLDEZ; G. IBARRETXE; S. MALBRÁN. Introducción a
la investigación em educación musical (p.60-82). Madrid: Enclave Creativa Ediciones,
2006.
___. Etnografia, fenomenologia e investigación-acción em educación musical. In M. DIAZ,
(coord.); L. BRESLER; A. GIRÁLDEZ; G. IBARRETXE; S. MALBRÁN. Introducción a La
investigación em educación musical (p. 82-99). Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2006.
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. Metodologia científica. 3ª ed. São Paulo: Atlas,
2000.
POUPART, Jean (et al). A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e
metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008 p. 295-316.
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· Familiarizar-se com os mecanismos de busca de fontes bibliográficas disponíveis em
periódicos via laboratório de informática;
· Estruturar o Projeto de TCC;
· Participar de eventos científicos com ênfase em defesas de TCC e dissertações de
mestrado.
Procedimentos e critérios de Avaliação
A avaliação dos estudantes será feita por meio da análise de desempenho nas atividades
propostas durante o período letivo, que consistirão em elaboração de levantamento
bibliográfico sobre temática de interesse do estudante, elaboração de 2 resenhas sobre
textos científicos selecionados, elaboração e apresentação de projeto de pesquisa e
apresentação de documentação relativa ao TCC, conforme regulamento. No conjunto das
atividades, os estudantes deverão evidenciar a apropriação dos conteúdos e o
desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para a atividade científica e
de pesquisa, em nível compatível aos objetivos da disciplina. A frequência e participação nas
aulas síncronas e realização das atividades assíncronas também serão consideradas como
critério de avaliação.
Bibliografia Básica
BIACHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana M. N. (org). A bússola do escrever. 2ª ed.
Florianópolis: Ed. Da UFSC, São Paulo: Cortez, 2006.
BOOTH, Wayne; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A Arte da Pesquisa. São
Paulo: Martins Fontes, 2005.
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3ª
ed. – Porto Alegre: Artmed, 2010, 296 p.
______. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa.: escolhendo entre cinco
abordagens, 3ª ed. Porto alegre: Penso, 2014.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1997.
FREIRE, Vanda Bellard (org). Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras,
2010.
FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa. Porto Alegre: Penso, 2013.
GARCIA, Regina Leite (org). Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A,
2003.
GIL, A. C. Como elaborar um projeto. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1996.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Manual para elaboração de
trabalhos acadêmicos da udesc: teses, dissertações, monografias e TCCs. 3ª ed.
Florianópolis, 2011. Disponível em:
http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/918/manual__2011final.pdf . Acesso em
08/02/2015.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
ATIVIDADES
1
20/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
2
27/05/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
3
03/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
4
10/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
5
17/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
6
24/06/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
7
01/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
8
08/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
9
15/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
10
22/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
11
29/07/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
12
05/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
13
12/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
14
19/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
15
26/08/2021 Aula síncrona - 2 horas/aula + Atividades assíncronas – 1/2
hora/aula
EXAME 02/09/2021 Atividades assíncronas – 2 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código O67KT7U8.

Outros textos acadêmicos podem ser encontrados a partir de pesquisa por assunto, autor ou
título em:
www.scholar.google.com
www.dominiopublico.gov.br
www.periodicos.capes.gov.br
Revista da ABEM: http://abemeducacaomusical.com.br/
Revista Opus: http://www.anppom.com.br/
Revista DAPesquisa/CEART: http://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
Revista Orfeu: http://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu
Revista Educação, Artes e Inclusão: http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
Revista Nupeart: http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
Revista Musica Hodie: https://www.revistas.ufg.br/musica
Revista Per Musi: https://periodicos.ufmg.br/index.php/permusi
Revista Vortex: http://vortex.unespar.edu.br/
Revista Música: https://www.revistas.usp.br/revistamusica
Revista Em Pauta: https://seer.ufrgs.br/EmPauta
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina: 6TEORM
Curso
Professor (a)
Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
72h/a

Nome disciplina: TEORIA MUSICAL
Licenciatura/Bacharelado em Música
Cassiano de Almeida Barros
Contato:
(48) 991155695
Contato
Fase
Turma
N. Vagas
1
AeB
Moodle-Udesc
Atividades
Atividades
Atividades
Síncronas (h/a) Assíncronas
Presencial (h/a)
(h/a)
(no retorno
presencial)

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

60h/a
12h/a
Quartas-feiras – 08h20 - 10h00
Sextas-feiras – 08h20 - 10h00
Não há
Livre
Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle),
equipamento eletrônico com acesso à internet para
participação nas aulas e realização das atividades
propostas.

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

Ementa: Revisão crítica e estudo aprofundado da teoria elementar da música tonal
ocidental; estudo dos princípios teóricos da organização rítmica e de alturas; estudo
da notação e da terminologia dos conceitos musicais.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos:
Objetivos: Que o educando formalize um referencial teórico introdutório, crítico,
cultural, técnico, instrumental e metodológico em torno da música tonal ocidental,
subsidiário à atuação profissional nos campos da educação e da performance
musical. Que o educando reelabore e se aproprie dos conceitos fundamentais da
teoria e notação da música ocidental, desenvolvendo uma base conceitual e
terminológica sólida e atualizada.
Conteúdo programático: o intervalo de 5ª como fundamento da teoria musical
ocidental; os sinais de leitura e notação musical, a tipologia das escalas, a sistemática
das armaduras de clave e as alterações cromáticas; os nomes dos graus da escala e
da composição e classificação dos intervalos segundo parâmetros de dissonância e
consonância; a tipologia dos acordes, a sua localização nos graus das escalas
diatônicas maiores e menores, as tríades e tétrades, as suas inversões e as
diferentes maneiras de cifrá-las; os modos diatônicos associados aos graus das
escalas e as alterações cromáticas ocorrentes nas escalas menores; a terminologia

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 13UZN66U.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA
DATA
1
17-21/05/21
2

24-28/05/21

3

31/05-04/06/21

4

07-11/06/21

5

14-18/06/21

ATIVIDADES
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas –1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, 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 00013767/2021 e o código 13UZN66U.

técnica da teoria musical; as principais culturas teóricas, fontes bibliográficas e
correntes metodológicas da disciplina; os fundamentos da tonalidade harmônica, os
princípios que regem os tons vizinhos ou relações entre as tonalidades, as noções de
meta tonal ou lugares de chegada e a diversidade dos meios de preparação e
dispositivos cadenciais que os interligam; a tipologia e hierarquização das
progressões harmônicas, as noções de região, de tonicização e de múltiplo
significado harmônico funcional das notas, acordes e áreas tonais; os conceitos
fundamentais da morfologia musical, as noções de ritmo harmônico, cadências,
motivos, frases, períodos e sentenças; as funções estruturais dos segmentos das
pequenas formas binárias e ternárias. Noções elementares de estilo e gênero,
apreciação estética e análise musical.
Procedimentos e critérios de Avaliação: A avaliação será feita de forma
processual, numa perspectiva formativa. Será realizada a cada aula, mediante a
análise da frequência e do desempenho dos estudantes nas atividades propostas a
cada semana. Além disso, ao final do período letivo, os estudantes serão solicitados a
elaborar um portfólio composto de anotações de aulas, resumos, resenhas,
composições, performances, análises musicais e ensaios que evidenciem a
apropriação, reelaboração e ressignificação dos conteúdos abordados na disciplina.
O material desse portfólio deverá ser produzido ao longo do período letivo, conforme
as demandas apresentadas a cada aula, e deverá ser selecionado e compilado ao
final do período, conforme orientação docente. Assim, a nota final dos estudantes
será composta pela média aritmética entre a nota resultante da avaliação formativa e
a nota resultante da avaliação final, materializada no portfólio.
Bibliografia
ABROMONT, Claude e MONTALEMBERT, Eugène de. Teoría de la música: una
guía. México: FCE, 2010.
KOSTKA, Stefan e PAYNE, Dorothy. Tonal harmony, with an introduction to twentiethcentury music. New York: McGraw-Hill, 2004.
PLATZER, Frédéric. Compêndio de música. Lisboa: Edições 70, 2001.
FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de (Org.) Caderno de Classe para a disciplina
Harmonia. Volumes 1 e 2. Udesc, 2013.
FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de. Que acorde ponho aqui? Harmonia, práticas
teóricas e o estudo de planos tonais em música popular. Campinas: Instituto de Artes,
Unicamp (Tese de Doutorado). 2010.
FREITAS, Sérgio Paulo Ribeiro de. Teoria da harmonia na música popular: uma
definição das relações de combinação entre os acordes na harmonia tonal. Instituto
de Artes da UNESP, 1995.
GUEST, Ian. Harmonia, método prático. v. 1. Rio de Janeiro: Lumiar, 2006.
LA MOTTE, Diether de. Armonía. Barcelona: Editorial Labor, 1993.
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21-25/06/21

7

28/06-02/07/21

8

05-09/07/21

9

12-16/07/21

10

19-23/07/21

11

26-30/07/21

12

02-06/08/21

13

09-13/08/21

14

16-20/08/21

15

23-27/08/21

EXAME

31/08-06/09/21

Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 horas/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Aula síncrona - 4 horas/aula + Atividades
assíncronas – 1 hora/aula
Atividades assíncronas – 4 horas/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e CASSIANO DE ALMEIDA BARROS em 28/04/2021 às 19:28:39, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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PLANO DE ENSINO
DEPARTAMENTO:
CURSO:
DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA:
PROFESSOR:
DATA DA APROVAÇÃO
NO DEPARTAMENTO

Música
Licenciatura/Bacharelados
História da Música I
36 h/a
Eduardo Marcel Vidili

ANO/SEMESTRE:
FASE:
TURNO:
CRÉDITOS:

2021/01
1ª
2

1 EMENTA

Introdução à história da música e à musicologia histórica. A música em culturas não ocidentais. A
teoria musical na Grécia Antiga. A música na Idade Média: características gerais, eventos musicais.
2 HORÁRIO DAS AULAS
DIA DA SEMANA
2ª feira

HORÁRIO
08h20 – 10h00

CRÉDITOS
2

3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL

Propiciar ao estudante a capacidade de reconhecer as principais características artísticas e musicais
da Idade Média, e possibilitar seu contato com a bibliografia sobre o período.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar ao estudante as principais transformações ocorridas na escrita musical e na conformação
dos instrumentos, desde os primeiros registros da Idade Média até o início da Renascença.
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – Introdução ao fenômeno sonoro: onda sonora, série harmônica
1.1 Caráter culturalmente condicionado da codificação do som em música
II - A música na Grécia Antiga
2.1 A teoria acústica de Pitágoras
2.2 Sistema musical grego
III - A Idade Média
3.1 O Canto Gregoriano
3.1.1 Características
3.1.2 Teoria dos modos eclesiásticos
3.1.3 Notação
3.2 A monodia fora da Igreja
3.2.1 Menestréis e trovadores
3.2.2 Cantigas de Santa Maria
3.3 A polifonia

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código ZN796Z2N.
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5 METODOLOGIA

O conteúdo será trabalhado através de aulas expositivas e apresentação de exemplos musicais (em
gravações de áudio e vídeo e partituras).

6 CRONOGRAMA DAS AULAS (OPCIONAL)
MÊS

DIAS

7 AVALIAÇÃO
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

Três avaliações com questões dissertativas,
de igual peso na média final, distribuídas ao
longo do semestre letivo.
8 BIBLIOGRAFIA

BÁSICA
ATLAS, Allan W. Renaissance music: music in Western Europe, 1400-1600. New York: W. W. Norton, 1998.
BURKHOLDER, J. Peter; GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. A history of western music. 9. Edição.
Nova York e Londres: W.W. Norton & Company, 2014.
GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 2001.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código ZN796Z2N.

3.3.1 Organum paralelo (séc. IX)
3.3.2 Organum livre (séc. XI)
3.3.3 Organum melismático (séc. XII)
3.3.4.A Escola de Notre Dame (sécs. XII e XIII)
3.3.4.1 Léonin
3.3.4.2 Pérotin
3.3.5 Polifonia profana no séc. XIII
3.3.5.1 Conductus
3.3.5.2 Moteto
3.3.6 Ars Nova (séc. XIV)
3.3.6.1 Philippe de Vitry
3.3.6.2 Guillaume de Machaut
3.4 Instrumentarium e música instrumental
IV - Transição Idade Média - Renascença
4.1 Inglaterra
4.1.1 John Dunstable
4.2 Ducados da Borgonha
4.2.1 Guillaume Dufay
4.2.2 Gilles Binchois
V- Renascença
5.1 Origens e características musicais

257

MICHELS, Ulrich. Atlas de música. Madrid: Alianza, 1992.
SADIE, Stanley (org.). The new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan, 1980.
COMPLEMENTAR
SOUZA, Maria de Nazaré Valente de. A evolução da notação musical do Ocidente na história do livro até à
invenção da imprensa. Dissertação (Mestrado em Ciências Documentais). Universidade da Beira Interior,
Covilhã, 2012.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código ZN796Z2N.

HOPPIN, Richard H. La música medieval. Madrid: Ediciones Akal, 2000.
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PLANO DE ENSINO
DEPARTAMENTO:
CURSO:
DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA:
PROFESSOR:
DATA DA APROVAÇÃO
NO DEPARTAMENTO

Música
Licenciatura/Bacharelados
História da Música III
36 h/a
Eduardo Marcel Vidili

ANO/SEMESTRE:
FASE:
TURNO:
CRÉDITOS:

2021/01
3ª
2

1 EMENTA

Características gerais da música da segunda metade do séc. XVIII. Pré-Classicismo e Classicismo. O
desenvolvimento da forma. Beethoven e a transição para o período romântico. Características gerais
da música no séc. XIX, principais compositores e obras.
2 HORÁRIO DAS AULAS
DIA DA SEMANA
2ª feira

HORÁRIO
10h20-12h

CRÉDITOS
2

3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL

Propiciar ao aluno a capacidade de reconhecer as principais características artísticas e musicais dos
períodos clássico e romântico, e possibilitar seu contato com a bibliografia sobre o período.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar ao estudante as principais transformações ocorridas entre os séculos XVIII e XIX no
pensamento e escrita musical e na conformação dos instrumentos.
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I. Classicismo
1.1 O Iluminismo e a música no séc. XVIII
1.2 A música instrumental
1.2.1 A sonata
1.2.2 A sinfonia
1.2.3 O concerto
1.2.4 O quarteto de cordas
1.3 A forma-sonata
1.4 A ópera
II. A transição do séc. XVIII para o XIX
2.1 Beethoven
III. Romantismo
3.1 Origens e estética
3.2 O Lied
3.3 Música instrumental
3.3.1 Música para piano
3.3.2 Música para orquestra

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e EDUARDO MARCEL VIDILI em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código FX685ZK2.
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IV. O nacionalismo romântico

5 METODOLOGIA

O conteúdo será trabalhado através de aulas expositivas e apresentação de exemplos musicais (em
gravações de áudio e vídeo e partituras).
6 CRONOGRAMA DAS AULAS (OPCIONAL)
MÊS

DIAS

7 AVALIAÇÃO
ATIVIDADE

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PESO

Três avaliações com questões dissertativas,
de igual peso na média final, distribuídas ao
longo do semestre letivo.
8 BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
BURKHOLDER, J. Peter; GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. A history of western music. 9. Edição.
Nova York e Londres: W. W. Norton, 2014.
GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude V. História da música ocidental. 2. ed. Lisboa: Gradiva, 2001.
MICHELS, Ulrich. Atlas de música. Madrid: Alianza, 1992.
SADIE, Stanley (org.). The new Grove dictionary of music and musicians. London: Macmillan, 1980.

COMPLEMENTAR
ROSEN, Charles. Sonata forms. New York: W. W. Norton, 1988.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.
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3.3.2.1 Sinfonia
3.3.2.2 Música programática
3.3.3 Instrumentarium
3.6 A ópera
3.6.1 Na Itália
3.6.2 Na Alemanha
3.6.2.1 Wagner
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(INGRA)
Código disciplina

(Introdução à Gravação)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado

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

Flora Ferreira Holderbaum
Fase

Turma

Contato
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)
6

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
2

36/54/72
28
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Não há
Livre
Uso das plataformas de transmissão Zoom, JitsiMeet e
Moodle, e se preciso também Google Meet, Microsoft
Teams.
Uso de diferentes DAWS de livre acesso. Vídeos e tutoriais
online. Youtube, Soundcloud, e demais plataformas de
música.
Uso de plataformas e softwares livres (free software), de
código aberto (open source) ou de acesso provisório livre
(free trial). Usaremos mais o Reaper, mas orientarei sobre
aspectos e funções presentes em todas as DAWs como
Audacity, Cakewalk by Bandlab, Ableton Live, Studio One,
e Logic. Também conheceremos softwares de síntese e
ressíntese como o Spear, de visualização de espectro,
como Sonic VisualiZer, de programação por linguagem
visual e código na fonte, como Pure Data, Processing,
Super Collider. Também abordarei ferramentas do OBS
Stúdio e o utilizo para aa gravação das aulas.
Uso do OBS Stúdio para gravação das aulas.
Uso do Youtube para armazenamento dos vídeos das
aulas no modo não-listado.
Uso do Moodle UDESC como repositório dos links das
gravações das aulas e dos materiais vistos em aula.
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(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Fundamentos básicos de áudio e acústica musical. Introdução à informática musical: áudio
analógico e áudio digital, programas de gravação, edição, tratamento e processamento de
áudio digital. Equipamentos e processadores de áudio (microfones, mesas de som, pré amplificadores, processadores de efeito, processadores dinâmicos). O processo de produção
musical:
as
diversas
fases
do
processo
de
produção
fonográfica.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivos Gerais:
Oferecer aos alunos a oportunidade de adquirir conhecimentos introdutórios referentes aos
processos de produção musical realizada em estúdio, especialmente no que se refere às
técnicas de gravação do som e ao processo de produção musical. Desenvolver no estudante
a capacidade de discernir e compreender diferentes princípios envolvidos na
produção/captação e gravação sonora, tais como fatores acústicos, musicais, psicoacústicos,
de ressonância e propagação de ondas, elétrica e eletrônica básica, informática e áudio digital,
síntese sonora, entre outros. Permitir aos alunos o desenvolvimento de habilidades básicas
na operação dos principais equipamentos e softwares atualmente empregados na produção
musical.
Objetivos Específicos:
a) Dar aos alunos uma visão geral do processo de produção fonográfica, em suas diversas
fases técnicas: pré-produção, gravação, edição, mixagem e masterização. b) Oferecer
conceitos básicos de áudio e tecnologia que habilitem os alunos a operar os equipamentos e
softwares mais utilizados no processo de produção musical. Os alunos deverão conhecer as
funções e características básicas de cada uma das principais categorias de equipamentos,
bem como a função de cada um desses equipamentos no processo de produção. Este
conhecimento possibilitará sua operação em nível básico, bem como facilitará a comunicação
com os profissionais e técnicos que operam tais equipamentos a nível profissional. c) Oferecer
aos alunos a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos através de
trabalhos práticos de gravação.
Conteúdo Programático
1º ENCONTRO: Apresentação do plano de ensino. As Diversas Etapas do Processo de
Produção Fonográfica.
2º ENCONTRO: Conceitos Fundamentais de Áudio e Acústica Musical.
3º ENCONTRO: Fundamentos da informática aplicada à música: a evolução da tecnologia na
música. Conceitos básicos de microcomputadores e software, transmissão de informações,
fundamentos do áudio digital.
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O conteúdo da disciplina é gravado e disponibilizado em
vídeo após a aula. Uso dos equipamentos disponíveis em
casa: microfones, celulares, fones de ouvido, computador
pessoal, interfaces de som, instrumentos musicais, entre
outros. Também pretendo dar algumas aulas a partir do
estúdio, fazendo transmissões de lá. Para isso necessitarei
de sinal de internet, uma webcam, além dos equipamentos
e
espaço
do
próprio
estúdio:
microfones
condensadores/capacitivos, dinâmicos, direcionais ou
cardiódes, cabos, mesa de som digital, monitores.
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Procedimentos Metodológicos:
·
·
·
·
·
·
·

Aulas expositivas, remotas, síncronas.
Aulas práticas, remotas, síncronas, com equipamentos de estúdio.
Se possível, aulas práticas desde home estúdio e do Estúdio de Música. Se possível,
em duas ou mais ocasiões, serão presenciais desde o Estúdio, com no máximo dois
alunos por vez, seguindo os protocolos de segurança.
Gravação dos encontros e disponibilização dos registros em vídeo, ao fim destes.
Aulas práticas e remotas sobre equipamentos de estúdio. Realização de trabalhos
práticos individuais e em grupo (se possível).
Palestra de um Professor/artista do som convidado, se possível e ainda a definir.
Atividades assíncronas com exercícios complementares aos conteúdos da aula.
Complementação do conteúdo com atividades do Laboratório de Som, Corpo e
Tecnologia, criado em 2020 como complemento da Carga Horária de Introdução à
Tecnologia e que funciona sempre às sextas, 16:00, via reuniões remotas.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Duas notas, sendo a média final a média simples das duas notas:
N1 (nota 1): entrega de exercícios individuais semanais (quase todos práticos) sobre os
conteúdos vistos em aula, através das atividades assíncronas;
N2 (nota 2): projeto de gravação (trabalho prático).
Bibliografia virtual
Bibliografia Básica:
COLLINS, Nicolas. Hardware-hacking. Copyright Nicolas Collins 2003, 2004. rev. 2.1, May
2004. Contact: ncollins@artic.edu.
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4º ENCONTRO: Introdução ao software REAPER e outras mostras de DAWs. Explicação da
atividade da semana. Principais ferramentas e Gravação no REAPER
5o ENCONTRO: Protocolo MIDI, Plugins e Synths diversos.
6º ENCONTRO: Mesas e Interfaces de Som. Parte prática: preparação de mesas e
configuração de interfaces de som.
7º ENCONTRO: Tipos de Microfonação. Experimentação prática com os alunos. Gravação no
estúdio com instrumentos que eles tocam, se possível.
8o ENCONTRO: Princípio de edição e mixagem. Espaço Sonoro, panorama e espacialização.
Tipos de Envelopes.
9º ENCONTRO: Delay, Reverb e Reverberação.
10º ENCONTRO: Processadores dinâmicos (Compressores, Gates, Limitadores) .
11º ENCONTRO: Equalização (filtragem, diferentes equalizações em camadas, envelopes de
efeito, sobreposições de efeitos, Sidechain).
12o ENCONTRO: Plug-ins, Sintetizadores e sequenciadores diversos.
13o ENCONTRO: Escuta de gravações dos alunos, primeiros projetos para o trabalho final.
14o ENCONTRO: Princípios de Síntese e Sintetizadores analógicos e digitais. Síntese via
programação em free softwares como Pure Data, SuperColider e outros.
15ª ENCONTRO: Apresentação de trabalhos em processo.
16ª ENCONTRO: Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.
17ª ENCONTRO: Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.
18ª ENCONTRO: Apresentação/escuta dos projetos de produção musical realizados.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3

ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula Apresentação do plano de ensino.
As Diversas Etapas do Processo de Produção Fonográfica.
Aula síncrona (horário) hora/aula - Conceitos Fundamentais de Áudio
e Acústica Musical
Aula síncrona (horário) hora/aula -: Fundamentos da informática
aplicada à música: a evolução da tecnologia na música. Conceitos
básicos de microcomputadores e software, transmissão de informações,
fundamentos do áudio digital.

4

Aula síncrona (horário) hora/aula - Introdução ao software REAPER e
outras mostras de DAWs. Explicação da atividade da semana. Principais
ferramentas e Gravação no REAPER

5

Aula síncrona (horário) hora/aula - Protocolo MIDI, Plugins e Synths
diversos.
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Aula síncrona (horário) hora/aula -: Mesas e Interfaces de Som. Parte
prática: preparação de mesas e configuração de interfaces de som.

7

Aula síncrona (horário) hora/aula - Tipos de Microfonação.
Experimentação prática com os alunos. Gravação no estúdio com
instrumentos que eles tocam, se possível.

8

Aula síncrona (horário) hora/aula - Princípio de edição e mixagem.
Espaço Sonoro, panorama e espacialização. Tipos de Envelopes.

9
10

Aula síncrona (horário) hora/aula - Delay, Reverb e Reverberação.
Aula síncrona (horário) hora/aula - Processadores dinâmicos
(Compressores, Gates, Limitadores) .
Aula síncrona (horário) hora/aula - Equalização (filtragem, diferentes
equalizações em camadas, envelopes de efeito, sobreposições de
efeitos, Sidechain).
Aula síncrona (horário) hora/aula - Plug-ins, Sintetizadores e
sequenciadores diversos.

11
12
13

Aula síncrona (horário) hora/aula - Princípios de Síntese e
Sintetizadores analógicos e digitais. Síntese via programação em free
softwares como Pure Data, SuperColider e outros.

14
15

Aula síncrona (horário) hora/aula - Escuta de gravações dos alunos,
primeiros projetos para o trabalho final.
Apresentação de trabalhos em processo.

16

Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.

17

Atividades Assíncronas de Gravação. Exercícios propostos em aula.

18

Apresentação/escuta dos projetos de produção musical realizados.

EXAME
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(PRAE1)
Código disciplina

(Prática de Estúdio 1)
Nome da disciplina

Curso

Bacharelado e Licenciatura

Professor (a)

Flora Ferreira Holderbaum

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

Fase
eletiva

Turma

Contato(48)99842049
7
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)
6

Atividades
Presenciais (h/a)
(no retorno presencial)
6

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

60
13:30/15:10
Não há
Livre
·
·
·
·
·

·
·

·

Utilização das plataformas de transmissão Zoom,
JitsiMeet e Moodle, e se preciso também Google
Meet e Microsoft Teams.
Uso do OBS Stúdio para gravação das aulas.
Uso do Youtube para armazenamento dos vídeos
das aulas no modo não-listado.
Uso do Moodle UDESC como repositório dos links
das gravações das aulas e dos materiais vistos em
aula.
Operação do Estúdio de Música do DMU de forma
presencial e segundo normas de segurança frente
à pandemia. (Uso pontual em algumas aulas.
Explicação na metodologia). Computador, mesa
digital, teclados, controladores MIDI, cabos e
monitores.
Uso de interfaces virtuais como Voicemeeter,
Soundflower, Asio Link Pro, Loopback, entre outras.
Operação de DAws (Digital Áudio Workstation).
Usaremos mais o Reaper, mas orientarei sobre
aspectos e funções presentes em diversas DAWs
como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio One,
Ableton Live e Logic.
Softwares de síntese e ressíntese como o Spear e
de visualização de espectro, como Sonic Visualizer.
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Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00013767/2021 e o código 915NAHR1.

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

270

·

·

Uso de plataformas e softwares livres
(freesoftware) e/ou de código fonte aberto
(opensource), como Pure Data, Processing, Super
Collider.
Uso de Microfones Condensadores (Capacitivos),
Dinâmicos, Microfones condensadores com
diafragma pequeno, Microfone de mão, Microfone
de lapela, Direcionais (Shotgun), Microfones USB,
Gravadores portáteis Externos (Zoom, Tascan,
etc), Gravadores de áudio em celulares,
acessórios, cabos, fones, retornos.
Recursos didáticos através de vídeos e tutoriais
online. Youtube, Soundcloud, e demais plataformas
de música.

O conteúdo da disciplina será gravado e disponibilizado em
vídeo após a aula. Utilizo dos equipamentos disponíveis
em casa: microfones, celulares, fones de ouvido,
computador pessoal, interfaces de som, instrumentos
musicais, entre outros. Também pretendo dar algumas
aulas a partir do estúdio, fazendo transmissões de lá. Para
isso necessitarei de sinal de internet, uma webcam, além
dos equipamentos e espaço do próprio estúdio, como
descrito acima.
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa:
Rotinas de uso laboratorial de sistemas eletro-mecânicos, elétricos e eletrônicos em situações
de estúdio e de música ao vivo. Combinações experimentais de sistemas acústicos, sistemas
MIDI e sistemas computadorizados de áudio digital. Experimentos de alinhamento e testes de
equipamentos, microfonação, amplificação, equalização e monitoração. Exercícios de
mixagem e edição de processadores digitais na pós-gravação e técnicas avançadas de edição
e pós-mixagem. Sem conteúdos específicos pré-determinados, esta disciplina se destina à
manipulação experimental e aplicada dos conceitos apresentados na disciplina de Introdução
à Gravação.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
·

·
·
·

Aprendendo a configurar interface, drivers de áudio no computador, interfaces virtuais
e conexões diversas via streaming (conexão entre mesas/interfaces com computador
e sistemas via web conferência). Questões de áudio via Zoom, JitsiMeet , Moodle,
Google Meet e Microsoft Teams. Uso doe DAWs junto com OBS e Youtube ao vivo
conectados à uma plataforma como Zoom ou Jitsi. Uso de interfaces virtuais como
Voicemeeter, Soundflower, Asio Link Pro, Loopback, entre outras.
Digital Áudio Workstation: usaremos mais o Reaper, mas orientarei sobre aspectos e
funções presentes em diversas DAWs como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio
One, Ableton Live e Logic.
Também conheceremos softwares de síntese e ressíntese como o Spear, de
visualização de espectro, como Sonic Visualizer.
Experimentos de gravação com diferentes microfones, como Condensadores
(Capacitivos) com diafragma grande, Dinâmicos, Microfones condensadores com
diafragma pequeno, Microfones de mão, Microfones de lapela, Direcionais (Shotgun),
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·
·
·
·
·
·
·

Objetivos
Oferecer um espaço prático para rotinas de gravação, edição e mixagem, em situações de
estúdio, home estúdio e de música ao vivo, proporcionando um contato mais próximo entre os
estudantes e diferentes equipamentos elétro-eletrônicos. Demonstrar uma gama variada de
possibilidades experimentais de sistemas acústicos, sistemas MIDI e sistemas
computadorizados de áudio digital. Demonstrar utilização correta e segura de equipamentos,
microfonação, amplificação, equalização e monitoração. Proporcionar ao estudante o
desenvolvimento da capacidade de avaliação crítica do registro, armazenamento e difusão de
áudio em nível profissional. Incentivar a experimentação e descoberta de técnicas criativas e
inventivas de mixagem na pós-gravação, dependendo da fonte e do estilo musical, bem como
técnicas avançadas de edição e pós-mixagem. Provocar no estudante a descoberta da
conexão mais apropriada da tecnologia musical e do estúdio na sua prática musical e criativa
com sons.
Procedimentos Metodológicos:
·
·
·
·
·
·
·

Aulas expositivas, remotas, síncronas.
Aulas práticas síncronas, remotas, com equipamentos de estúdio.
Aulas práticas desde home estúdio e do Estúdio de Música. Se possível, em duas ou
mais ocasiões, serão presenciais desde o Estúdio, com no máximo dois alunos por
vez, seguindo os protocolos de segurança.
Gravação dos encontros e disponibilização dos registros em vídeo, ao fim destes.
Realização de trabalhos práticos individuais e em grupo (se possível).
Palestra de um Professor/artista do som convidado, se possível e ainda a definir.
Atividades assíncronas com exercícios complementares aos conteúdos da aula.
Complementação do conteúdo com atividades do Laboratório de Som, Corpo e
Tecnologia, criado em 2020 como complemento da Carga Horária das matérias de
Tecnologia Musical, enquanto houver condensação de CH para 15 semanas. O grupo
funciona sempre às sextas, 16:00, via reuniões remotas.

Procedimentos e critérios de Avaliação
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·

Microfones USB, Gravadores portáteis Externos (Zoom, Tascam, etc), Gravadores de
áudio em celulares, questões de conexões com acessórios, tipos de cabos, fones,
retornos.
Tipos de Microfone e Microfonação. Diferentes tipos de captação (espaço ao ar livre,
fechado e/ou tratado). Sonorização em diferentes espaços.
Técnicas de edição e mixagem. Envelopes, panorama, espacialização e espaço
sonoro.
Aprender a reconhecer diferentes mesas de som (analógicas, digitais) e interfaces de
áudio (físicas e digitais). Tipos de entradas e saídas, Routing (endereçamentos),
mandadas para canais auxiliares e de efeito.
Técnicas diversas de mixagem, processadores dinâmicos, processadores de efeito,
compressores, limitadores, gates, delay, eco e reverbs.
Técnicas de masterização e finalização. Paneamento, espacialização.
Dispositivos e conexões MIDI diversas. Plugins, sintetizadores, síntese e
programação com uso de plataformas e softwares livres (freesoftware) e/ou de
código fonte aberto (opensource), como Pure Data, Processing, Super Collider.
Configuração de um set de transmissão online de um conjunto com no mínimo 3
canais de entrada mixados para a transmissão no Youtube ou demais redes.
Configuração de uma sessão de gravação de 1 ou mais instrumentos. Realização da
gravação, edição, mixagem e masterização.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
17/05

2

20/05

3

24/05

ATIVIDADES
Aula síncrona (13:30/15:10) Aprendendo a configurar interface,
drivers de áudio no computador, interfaces virtuais e conexões
diversas via streaming (conexão entre mesas/interfaces com
computador e sistemas via web conferência).
Aula síncrona (13:30/15:10) Questões de áudio via Zoom, JitsiMeet ,
Moodle, Google Meet e Microsoft Teams. Uso doe DAWs junto com
OBS e Youtube ao vivo conectados à uma plataforma como Zoom ou
Jitsi. Uso de interfaces virtuais como Voicemeeter, Soundflower, Asio
Link Pro, Loopback, entre outras.
Aula síncrona (13:30/15:10) DAws, usaremos mais o Reaper, mas
orientarei sobre aspectos e funções presentes em diversas DAWs,
como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio One, Ableton Live e
Logic.
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27/05

Aula síncrona (13:30/15:10) DAws, usaremos mais o Reaper, mas
orientarei sobre aspectos e funções presentes em diversas DAWs,
como Audacity, Cakewalk by bandlab, Studio One, Ableton Live e
Logic.

5

07/06

6

10/06

Aula síncrona (13:30/15:10) Continuação dos conteúdos das últimas
aulas e ainda: Softwares de síntese e ressíntese como o Spear, de
visualização de espectro, como Sonic Visualizer.
Aula síncrona (13:30/15:10) Microfones: Microfones Condensadores
(Capacitivos como AKG Perception 402) com diafragma grande,
Microfones condensadores com diafragma pequeno, Microfones
Dinâmicos com capsula grande e pequena (Shure Sm58 e SM57),
Microfones de mão, Microfones de lapela, Direcionais (Shotgun),
Microfones USB, Gravadores portáteis Externos (Zoom, Tascam, etc),
Gravadores de áudio em celulares, questões de conexões com
acessórios, tipos de cabos, fones, retornos. (Aula a partir do estúdio).

7

14/06

Aula síncrona/presencial (13:30/15:10) Continuação do conteúdo
sobre microfones e experimentos de gravação com condensador e
dinâmico. Tipos de Microfone e Microfonação. Diferentes tipos de
captação (espaço ao ar livre, fechado e/ou tratado). Sonorização em
diferentes espaços. (Aula a partir do estúdio).

8

17/06

9

21/06

Aula presencial (13:30/15:10) Experimentos de gravações com
diferentes microfones. (Aula no estúdio)
Aula síncrona (13:30/15:10) Técnicas de edição e mixagem.
Envelopes, panorama, espacialização e espaço sonoro.

10

24/06

Aula síncrona (13:30/15:10) Aprendendo a reconhecer diferentes
mesas de som (analógicas, digitais) e interfaces de áudio (físicas e
digitais). Tipos de entradas e saídas, Routing (endereçamentos),
mandadas para canais auxiliares e de efeito.

11

28/06

Aula síncrona (13:30/15:10) Técnicas diversas de equalização e
mixagem. Duplicação de tracks, paneamento, espacialização, cadeias
de efeitos, sidechain, reverb por convolução, outros.

12

01/07

Aula síncrona (13:30/15:10) Técnicas diversas de mixagem,
processadores dinâmicos, processadores de efeito, compressores,
limitadores, gates, delay, eco e reverbs.

13

16/08

14

05/08

Aula assíncrona - Dispositivos e conexões MIDI diversas. Plugins,
sintetizadores, síntese e programação com uso de plataformas e
softwares livres (free software) e/ou de código fonte aberto
(opensource), como Pure Data, Processing, Super Collider.
Aula assíncrona (disponibilizada em vídeo) - Dispositivos e
conexões MIDI diversas. Plugins, sintetizadores, síntese e
programação com uso de plataformas e softwares livres (free
software) e/ou de código fonte aberto (opensource), como Pure Data,
Processing, Super Collider.

15

19/08

Aula assíncrona (disponibilizada em vídeo) -Técnicas de
masterização e finalização.
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23/08

Aula assíncrona (disponibilizada em vídeo) - Técnicas de
masterização e finalização.

17

26/08

Aula assíncrona - Tarefa a ser gravada e disponibilizada em vídeo
pelo(a) estudante.
Configuração de um set de transmissão online de um conjunto com no
mínimo 3 canais de entrada mixados para a transmissão no Youtube
ou demais redes. Demonstração o set da a live para a turma. Entrega
dos trabalhos.

18

30/08

Aula assíncrona - Tarefa a ser gravada e disponibilizada em vídeo
pelo(a) estudante.
Configuração de uma sessão de gravação de 1 ou mais instrumentos.
Realização da gravação. Entrega dos trabalhos.

EXAME
.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e FLORA FERREIRA HOLDERBAUM em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 915NAHR1.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
6ESTA2
Código disciplina

Nome disciplina:
Estágio Curricular Supervisionado II

Curso

Licenciatura em Música

Professor (a)

José Rodrigo Santos
Velho

Monitor (a)
Tipo

Fase 6ª

Obrigatória/Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
108
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Turma:
única

Contato:
rodrigovelho@gmail.co
m
Contato
N. Vagas: 10

Obrigatória
Moode
Atividades Atividades
Atividades Presencial
Síncronas Assíncrona (h/a)
(h/a)
s (h/a)
(no retorno presencial)
54h/a
54h/a
Impossível prever
Aulas: terças-feiras entre 13:30h e 15:10h
Orientações: horários individuais ou em duplas
Estágios: horários das instituições de ensino
Não há, porém solicitamos que os alunos cursem
Didático I e II antes dos ECS
Para alunos que cursaram ECS I, III ou IV
Computador com áudio e vídeo.

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

Ementa: Identidade docente e espaços de atuação profissional na área de educação
musical. Papel formador e transformador da educação musical. Investigação e análise
de práticas educativas em diferentes contextos de educação musical. Planejamento
e prática docente supervisionada. Problematização de situações pedagógicas no
âmbito da prática de ensino e delimitação de foco para pesquisa sobre a própria
prática. Produção de artigo sobre temática relacionada ao processo de estágio.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Dar continuidade às práticas profissionais docente dos(as) licenciandos(as) em
música, iniciadas na disciplina de ECS I, bem como desenvolver práticas
reflexivas em contextos de educação musical na Educação Básica e
comunidades.
Distribuição do conteúdo:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 20WBLX91.
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Procedimentos e critérios de Avaliação
- Atividades síncronas e assíncronas na plataforma Moodle
Atividades síncronas: encontros para discussões acerca do campo de estágio,
experiência de atuação, debate de leituras e compartilhamento das experiências
entre os estudantes da turma.
Atividades Assíncronas: Desenvolvidas em fóruns de discussão na Plataforma
Moodle, leituras relacionadas ao tema estudado, relato de experiência, casos
específicos de cada campo de estágio.
Orientações: ocorrem paralelamente com a disciplina em comum acordo com os(as)
orientadores(as), estabelecendo diálogos entre a atuação, orientação e disciplina.
1. Atividades, participação e avaliação
• Participação em aula e comprometimento com a disciplina/turma: leitura e
discussão de textos, troca de experiências e relatos sobre o estágio dentro das
dinâmicas estabelecidas em aula.
• Trabalhos práticos e/ou escritos
• Apresentação no Seminário de Estágio:
 Contexto: onde ocorre o estágio/quem são as pessoas/quantas/suas
experiências musicais
 Proposta de forma geral: temática/objetivo geral e/ou pilares da
fundamentação, referenciando autores.
 O que foi realizado: exemplos de atividades, exercícios e produções dos
alunos - relato de parte da experiência – podendo utilizar vídeo e/ou áudio
 Considerações finais: quais reflexões podem ser feitas a partir dessa
experiência? Pode ser uma reflexão de todo o processo ou de algum recorte
que se quer olhar mais profundamente. Como foi para você enquanto
professor(a)? O que percebeu sobre como os alunos receberam as
propostas?
2. Orientação
O cálculo da nota levará em conta: entrega semanal de planos de aula e relatos
(observação e atuação) nos prazos combinados, com a qualidade dos documentos
entregues, dos quais se espera:
PLANOS DE AULA
• Apresentação dos planos com escrita cuidada e estrutura de desenvolvimento
clara
• Descrever atividades e o passo-a-passo para realizá-las

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 20WBLX91.

- Unidade I: Identidade docente e espaços de atuação profissional na área de
educação musical
- Unidade II: Papel formador e transformador da educação musical
- Unidade III: Investigação e análise de práticas educativas em diferentes contextos
de educação musical
- Unidade IV: Planejamento e prática docente supervisionada. Problematização de
situações pedagógicas no âmbito da prática de ensino e delimitação de foco para
pesquisa sobre a própria prática
- Unidade V: Produção de artigo sobre temática relacionada ao processo de estágio.
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Diversidade de estratégias e abordagens metodológicas, com atividades
adequadas ao projeto e à turma
• Critérios de avaliação:
 Apresentação de coerência, continuidade e articulação entre aulas e atividades;
 Apresentação de repertório e materiais didáticos a serem utilizados, incluindo
partitura dos arranjos, dos exercícios ou das canções a serem realizadas em aula,
letras, cifras, referências, links das músicas e/ou vídeos a serem utilizados;
 Planejamento de propostas que incentivem a participação de todos;
 Planejamento de material de apoio/recursos didáticos variados, como figuras,
slides, quadro, vídeos e/ou o que mais for pertinente e necessário para melhor
compreensão dos alunos.
RELATÓRIO
• Descrição dos fatos observados;
• Apresentação de reflexões relacionadas ao planejamento e atuação;
• Avaliação de decisões para continuação do trabalho.
3. Atuação no campo de estágio
Nota dada pelo professor supervisor (ficha de supervisão) e pelo orientador,
considerando:
• Assiduidade e pontualidade;
• Expressão verbal e corporal (clareza na fala, postura adequada perante a turma);
• Domínio na exposição do conteúdo;
• Segurança na condução das práticas;
• Alinhamento e articulação entre plano de aula e atuação (atividades e recursos
didáticos);
• Distribuição do tempo entre as atividades;
• Promoção de diferentes tipos de participação em sala de aula, valorizando
contribuições dos estudantes, encorajando-os a expressar as suas ideias,
preferências e pontos de vista, que de fato, serão considerados nas tomadas de
decisão;
• Resposta à perguntas e avaliação do trabalho com os/as estudantes, mesmo nas
situações em que os alunos dos estagiários ainda não falem, como no caso de
bebês e crianças pequenas.
4. Considerações finais:
Texto crítico reflexivo acerca das aulas e sua atuação, pode ser uma reflexão de todo
o processo ou de algum recorte que se quer olhar mais profundamente, definido junto
com o(a) orientador(a).
• Articulação com referenciais teóricos. Pode ser embasada a partir das
discussões da fundamentação teórica do projeto, dos textos da
disciplina, assim como outras leituras que tenham realizado. Pode
apresentar perguntas para continuidade do trabalho.
• No mínimo 1 lauda
6. Relatório final:
Relatório de estágio em formato de artigo elaborado de forma colaborativa durante o
semestre.
Bibliografia virtual
- Textos e materiais didáticos selecionados pelo professor no decorrer do semestre
(disponibilizado por links, enviados por e-mail e postados no Moodle)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 20WBLX91.
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- Revista MEB:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revista_meb.asp
- Atividades do Grupo de Pesquisa Inventa:
https://www.udesc.br/ceart/inventa/podcast

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
18/05
2
25/05
3

01/06

4

08/06

5

15/06

6

22/06

7

29/06

8

06/07

9

13/07

10

20/07

11

27/07

12

03/08

13
14

10/08
17/08

15

24/08

EXAME

31/08

ATIVIDADES
Apresentação da disciplina - síncrona
Encaminhamento e definição das atividades (definir campos) síncrona
Mapeamento e descrição do contexto do campo - atividade
assíncrona
Elaboração da proposta desenvolvida para atuação de estágio
– síncrona e assíncrona
Ensino de música durante a pandemia - Atividade postada no
Moodle (Fórum de discussão)
Desafios e possibilidades do ensino remoto em música Atividade postada no Moodle (Fórum de discussão)
Relatos sobre a atuação de estágio - Atividade postada no
Moodle (Fórum de discussão)
Apresentação de casos identificados na atuação – atividade
síncrona
Apresentação de casos identificados na atuação – atividade
síncrona
Discussão de leituras associadas à atuação de cada
estagiário(a)
Estruturação da escrita do relatório final da disciplina em
formato de artigo
Discussão sobre modelos e perspectivas de artigos científicos
sobre atuação e formação docente em música
Início da elaboração do texto final da disciplina
Exposição e debate com a turma sobre os textos em
elaboração
Finalização e compartilhamento dos artigos elaborados
colaborativamente
Relatório de estágio

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e JOSÉ RODRIGO SANTOS VELHO em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 20WBLX91.

- Revista da ABEM:
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabe
m
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP1-A

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais I Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

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

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

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

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

Quinta-feira as 13:20
Não há
Livre

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

Ementa:
Fisiologia da voz. Estudo dos diversos componentes da respiração e do apoio diafragmático.
O aparelho fonador. Articulação e ressonância. Aplicação dos elementos de fisiologia da voz
em exercícios práticos e no repertório vocal. Avaliação individual das vozes. Cuidados com a
saúde vocal.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral: Estabelecer uma conexão teórica e prática entre aspectos da fisiologia vocal
e a realização técnico vocal nos vocalizes de formação da voz, na aplicação ao repertório
musical, na saúde vocal, no estudo e correlações entre as artes zen e a prática vocal a ser
desenvolvida em aula, e em conhecimentos de avaliação de vozes.
Objetivos Específicos: Desenvolver tópicos de fisiologia da voz (focalizando aparelho
fonador, respiração/apoio diafragmático, articulação e ressonância) em abordagem teórica
imbricada com a prática, no campo da emissão vocal e sua aplicação a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código OU559EN4.
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Oferecer recursos para a avaliação individual de vozes, para fins de desenvolvimento
pessoal dos alunos e para fins pedagógicos com vistas a futura docência na área vocal.
Abordar tópicos de saúde vocal, apontando também para práticas corporais da realização
vocal que a otimizam.
Conteúdo Programático: . Aspectos de Fisiologia da voz

a) Diafragma
fisiologia e imbricações com a musculatura expiratória
exercícios para tonicidade e agilidade do diafragma
b) Respiração
músculos inspiratórios e expiratórios
exercícios de respiração
informações teóricas sobre capacidade corporal de respiração, conectadas ao
exercício de aumento da capacidade respiratória
c) Laringe
músculos, ligamentos e cartilagens associados à produção vocal
movimentação da prega vocal
pesquisa ao longo da historia sobre como se dá a emissão vocal
ar e glote na produção da voz
d) Articulação e Ressonância
teoria fonte e filtro de Fant
estudo das vogais na formação do legato
cavidades de ressonância
elementos que constituem uma boa dicção
elementos que constituem uma boa impostação
fluxo de voz contínua e fluxo em stacatto
vocalizes ao piano conectando informações de diafragma, respiração, apoio,
ressonância e articulação
aplicação da técnica desenvolvida nos vocalizes a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código OU559EN4.

musical, correlacionando conteúdos específicos do zen a técnica vocal a ser realizada em
sala de aula.
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. Classificação das vozes
. Aplicação dos conhecimentos de fisiologia da voz e classificação vocal em
exercícios vocalisados ao piano.
. Aspectos de saúde vocal.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Utilização de vídeos. Abordagem teórica em aulas expositivas e em textos
para serem lidos no período extra-classe, com posterior discussão em sala de aula.
Exercícios práticos realizados em conjunto e individualmente, de acordo com o conteúdo
trabalhado. Seminários advindos de pesquisas dos alunos.

Avaliação: .Aspectos teóricos e práticos acerca de tessitura, extensão, registro, timbre,
classificação vocal, respiração e apoio da voz
. Saúde vocal
Tópicos que contribuem para saúde vocal, que devem ser desenvolvidos e/ou
observados
. Estudo e correlação de aspectos do zen nas artes dô e a prática vocal a ser
desenvolvida no curso

Bibliografia virtual
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo, MORETI. Felipe. Higiene vocal: cuidando da voz. Rio de
Janeiro: Revinter, 2017.
BEHLAU, Mara; REHDER, Maria Inês. Higiene vocal: para o canto coral. 2ª. Rio de
Janeiro: Revinter, 2008.
KUSHNER, Kenneth. O arqueiro zen e a arte de viver. São Paulo: Pensamento,
LE HUCHE, François; Allali, Andre. Voz: anatomia e fisiologia dos órgãos da voz e da
fala. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Diafragma. São Paulo: Summus, 1989.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Respiração. São Paulo: Summus, 1989.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código OU559EN4.

e) Leitura e discussão da apostila de Fisiologia da voz
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo. Avaliação e tratamento das disfonias. São
Paulo:Lovise, 1995.
BEHLAU, Mara. Voz: o livro do especialista. Vol. 1. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2001.
HERRIGEL, Eugen. A arte cavalheiresca do arqueiro zen. São Paulo: Pensamento, 2011.
RUBIM, Mirna. Voz, corpo e equilíbrio. Rio de Janeiro: Revinter, 2019.

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

ATIVIDADES
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES E CLASSIFICAÇÃO
DAS VOZES DOS ALUNOS
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
SAÚDE VOCAL
SAÚDE VOCAL
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código OU559EN4.

TRAGTENBERG, Lucila. Apostila de fisiologia da voz.
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18

EXAME

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código OU559EN4.

LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
EXAME ESCRITO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO SEMESTRE
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP1-B

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais I Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

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

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

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

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

Quinta-feira as 08:20
Não há
Livre

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

Ementa:
Fisiologia da voz. Estudo dos diversos componentes da respiração e do apoio diafragmático.
O aparelho fonador. Articulação e ressonância. Aplicação dos elementos de fisiologia da voz
em exercícios práticos e no repertório vocal. Avaliação individual das vozes. Cuidados com a
saúde vocal.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Objetivo Geral: Estabelecer uma conexão teórica e prática entre aspectos da fisiologia vocal
e a realização técnico vocal nos vocalizes de formação da voz, na aplicação ao repertório
musical, na saúde vocal, no estudo e correlações entre as artes zen e a prática vocal a ser
desenvolvida em aula, e em conhecimentos de avaliação de vozes.
Objetivos Específicos: Desenvolver tópicos de fisiologia da voz (focalizando aparelho
fonador, respiração/apoio diafragmático, articulação e ressonância) em abordagem teórica
imbricada com a prática, no campo da emissão vocal e sua aplicação a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código NI53VB83.
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Oferecer recursos para a avaliação individual de vozes, para fins de desenvolvimento
pessoal dos alunos e para fins pedagógicos com vistas a futura docência na área vocal.
Abordar tópicos de saúde vocal, apontando também para práticas corporais da realização
vocal que a otimizam.
Conteúdo Programático: . Aspectos de Fisiologia da voz

a) Diafragma
fisiologia e imbricações com a musculatura expiratória
exercícios para tonicidade e agilidade do diafragma
b) Respiração
músculos inspiratórios e expiratórios
exercícios de respiração
informações teóricas sobre capacidade corporal de respiração, conectadas ao
exercício de aumento da capacidade respiratória
c) Laringe
músculos, ligamentos e cartilagens associados à produção vocal
movimentação da prega vocal
pesquisa ao longo da historia sobre como se dá a emissão vocal
ar e glote na produção da voz
d) Articulação e Ressonância
teoria fonte e filtro de Fant
estudo das vogais na formação do legato
cavidades de ressonância
elementos que constituem uma boa dicção
elementos que constituem uma boa impostação
fluxo de voz contínua e fluxo em stacatto
vocalizes ao piano conectando informações de diafragma, respiração, apoio,
ressonância e articulação
aplicação da técnica desenvolvida nos vocalizes a um repertório

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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musical, correlacionando conteúdos específicos do zen a técnica vocal a ser realizada em
sala de aula.
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. Classificação das vozes
. Aplicação dos conhecimentos de fisiologia da voz e classificação vocal em
exercícios vocalisados ao piano.
. Aspectos de saúde vocal.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Utilização de vídeos. Abordagem teórica em aulas expositivas e em textos
para serem lidos no período extra-classe, com posterior discussão em sala de aula.
Exercícios práticos realizados em conjunto e individualmente, de acordo com o conteúdo
trabalhado. Seminários advindos de pesquisas dos alunos.

Avaliação: .Aspectos teóricos e práticos acerca de tessitura, extensão, registro, timbre,
classificação vocal, respiração e apoio da voz
. Saúde vocal
Tópicos que contribuem para saúde vocal, que devem ser desenvolvidos e/ou
observados
. Estudo e correlação de aspectos do zen nas artes dô e a prática vocal a ser
desenvolvida no curso

Bibliografia virtual
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo, MORETI. Felipe. Higiene vocal: cuidando da voz. Rio de
Janeiro: Revinter, 2017.
BEHLAU, Mara; REHDER, Maria Inês. Higiene vocal: para o canto coral. 2ª. Rio de
Janeiro: Revinter, 2008.
KUSHNER, Kenneth. O arqueiro zen e a arte de viver. São Paulo: Pensamento,
LE HUCHE, François; Allali, Andre. Voz: anatomia e fisiologia dos órgãos da voz e da
fala. Porto Alegre: Artmed, 1999.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Diafragma. São Paulo: Summus, 1989.
SOUCHARD. Philippe-Emmanuel. Respiração. São Paulo: Summus, 1989.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEHLAU, Mara; PONTES, Paulo. Avaliação e tratamento das disfonias. São
Paulo:Lovise, 1995.
BEHLAU, Mara. Voz: o livro do especialista. Vol. 1. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2001.
HERRIGEL, Eugen. A arte cavalheiresca do arqueiro zen. São Paulo: Pensamento, 2011.
RUBIM, Mirna. Voz, corpo e equilíbrio. Rio de Janeiro: Revinter, 2019.

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

ATIVIDADES
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
ASPECTOS MÚLTIPLOS DA FISIOLOGIA DA VOZ
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO, DIAFRAGMA E RESPIRAÇÃO À
LUZ DOS ELEMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ ESTUDADOS
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES
AUDIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE VOZES E CLASSIFICAÇÃO
DAS VOZES DOS ALUNOS
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
APLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DE FISIOLOGIA DA VOZ À
VOCALISES
SAÚDE VOCAL
SAÚDE VOCAL
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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LEITURA E DISCUSSÃO DO LIVRO “O ARQUEIRO ZEN E A ARTE
DE VIVER”
EXAME ESCRITO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO SEMESTRE
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP3-A

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais III Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

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

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

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

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

Quinta-feira as 10:20 hs
Não há
Livre

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

Ementa:

Aspectos didático-pedagógicos da técnica vocal. Estudo e função de diferentes
vocalizes. Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva (coral). A
técnica vocal em aplicação individual e coletiva. Interpretação e pesquisa de recursos
vocais em repertório infantil.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Estudo de recursos técnico-vocais de emissão e interpretação vocal individual e
coletiva, incluindo repertório infantil e abrangendo didática e pedagogia da docência
dos aspectos mencionados, incluindo a abordagem reflexiva e crítica da Teoria da
Percepção Ecológica de Gibson e da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 4VB8KG07.

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

291

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Recursos para o trabalho vocal infantil.
Análise de partituras sob a ótica da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara & Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro. Revinter, 1997.
BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil. 2ª. ed. São Paulo: Editora
Peirópolis, 2003.
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica. São Paulo:
Cengage, 2016.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 4VB8KG07.

Desenvolvimento e análise de vocalizes individuais e coletivos.
Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
Abordagem, análise e prática de recursos de interpretação vocal em repertório infantil
e adulto.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
COELHO, Helena Wohl. Técnica vocal para coros. 4 ed. São Leopoldo: Ed.Sinodal,
1994.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3

ATIVIDADES
APRESENTAÇÃO DOS VOCALISES E ANÁLISE DOS MESMOS

Aspectos de didática de cada um dos vocalizes
Recursos para o trabalho vocal infantil

4

Recursos para o trabalho vocal infantil: vozes e interpretação

5

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

6

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

7

Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade
Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade

8

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 4VB8KG07.

TRAGTENBERG, Lucila. Processos de criação em redes de comunicação na
interpretação vocal. Tese de Doutorado. Programa de Comunicação e Semiótica da
PUC-SP, 2012.
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Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

10

Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

11

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

12

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

13

Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)
Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)

14
15
16
17
18
EXAME

Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
EXAME PRÁTICO E TEÓRICO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO
SEMESTRE
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP3-B

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais III Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

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

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

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

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

Sexta-feira as 10:20 hs
Não há
Livre

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

Ementa:

Aspectos didático-pedagógicos da técnica vocal. Estudo e função de diferentes
vocalizes. Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva (coral). A
técnica vocal em aplicação individual e coletiva. Interpretação e pesquisa de recursos
vocais em repertório infantil.

Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Estudo de recursos técnico-vocais de emissão e interpretação vocal individual e
coletiva, incluindo repertório infantil e abrangendo didática e pedagogia da docência
dos aspectos mencionados, incluindo a abordagem reflexiva e crítica da Teoria da
Percepção Ecológica de Gibson e da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 2RV7Z31O.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Recursos para o trabalho vocal infantil.
Análise de partituras sob a ótica da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.
Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHLAU, Mara & Rehder, Maria Inês. Higiene vocal para o canto coral. Rio de
Janeiro. Revinter, 1997.
BRITO, Teca Alencar de. Música na educação infantil. 2ª. ed. São Paulo: Editora
Peirópolis, 2003.
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia, semiótica. São Paulo:
Cengage, 2016.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 2RV7Z31O.

Desenvolvimento e análise de vocalizes individuais e coletivos.
Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
Abordagem, análise e prática de recursos de interpretação vocal em repertório infantil
e adulto.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
COELHO, Helena Wohl. Técnica vocal para coros. 4 ed. São Leopoldo: Ed.Sinodal,
1994.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3

ATIVIDADES
APRESENTAÇÃO DOS VOCALISES E ANÁLISE DOS MESMOS

Aspectos de didática de cada um dos vocalizes
Recursos para o trabalho vocal infantil

4

Recursos para o trabalho vocal infantil: vozes e interpretação

5

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

6

Discussão acerca dos recursos da Crítica de Processos de Cecilia
Salles

7

Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade
Discussão acerca dos recursos da Teoria da Percepção
ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade

8

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

10

Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo
de Campos.

11

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

12

Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a
Interpretação/Transcriação Vocal em tese específica sobre o
assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

13

Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)
Aspectos da interpretação vocal individual (solista) e coletiva
(coral)

14
15
16
17
18
EXAME

Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
Vocalises individuais e coletivos
EXAME PRÁTICO E TEÓRICO ABRANGENDO O CONTEÚDO DO
SEMESTRE

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP5- A

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais V Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

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

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

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

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

Quinta-feira as 15:30
Não há
Livre

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

Ementa:

Aplicação dos conteúdos em repertório vocal. Desenvolvimento e aprimoramento da
técnica vocal. Estudo e função dos diferentes vocalizes. Prática pedagógica.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno com recursos avançados técnico-vocais de emissão da voz e
aplicação dos mesmos a um repertório que será desenvolvido, sob a ótica de teorias
da percepção e de processos de criação, promovendo a possibilidade de
compreensão das funções de diversos vocalizes no desenvolvimento vocal, focando
também em recursos para a prática da docência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolvimento e análise de vocalizes específicos para recursos diversos na voz.
Desenvolver um repertório e a aplicação da técnica de emissão vocal no mesmo.
Abordagem e análise do trabalho vocal com vistas à docência, especificidades
pedagógicas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 44J0Z6FJ.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise e prática de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Análise de partituras sob a ótica da emissão vocal e da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe, individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
PÉREZ-GONZALEZ, Eládio. Iniciação à Técnica Vocal. Rio de Janeiro: PérezGonzalez, 2000.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia e semiótica. São Paulo:
Cengage, 2011.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

TRAGTENBERG, Lucila. Processos de criação em redes de comunicação na
interpretação vocal. Tese de Doutorado. Processos de Criação nas Mídias.
Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, 2012, São Paulo.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 44J0Z6FJ.

Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
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BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATIVIDADES
ESCOLHA DE REPERTÓRIO VOCAL. APRENDIZADO DAS
MÚSICAS ESCOLHIDAS
APRENDIZADO DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS E ANÁLISE DAS
MESMAS SOB O PONTO DE VISTA DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO

11
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO
REPERTÓRIO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
12

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

13

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

14

PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES

15
16
17
18

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 44J0Z6FJ.
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O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código 44J0Z6FJ.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6GEXP5-B

Curso

Nome da disciplina
Grupos Musicais V Expressão Vocal
Licenciatura em Música

Professora

Lucila Romano Tragtenberg

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

Fase

Turma

Contato 11 38723851
Contato
Nº Vagas

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Assíncronas
(h/a)

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

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

sexta-feira as 13:30 hs
Não há
Livre

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

Ementa:

Aplicação dos conteúdos em repertório vocal. Desenvolvimento e aprimoramento da
técnica vocal. Estudo e função dos diferentes vocalizes. Prática pedagógica.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos

OBJETIVO GERAL
Capacitar o aluno com recursos avançados técnico-vocais de emissão da voz e
aplicação dos mesmos a um repertório que será desenvolvido, sob a ótica de teorias
da percepção e de processos de criação, promovendo a possibilidade de
compreensão das funções de diversos vocalizes no desenvolvimento vocal, focando
também em recursos para a prática da docência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolvimento e análise de vocalizes específicos para recursos diversos na voz.
Desenvolver um repertório e a aplicação da técnica de emissão vocal no mesmo.
Abordagem e análise do trabalho vocal com vistas à docência, especificidades
pedagógicas.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código ZIU607Z3.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Análise e prática de vocalizes.
Aspectos de didática de cada um dos vocalizes.
Análise de partituras sob a ótica da emissão vocal e da interpretação.
Recursos da Crítica de Processos de Cecilia Salles.
Teoria da Percepção ecológica de James Gibson: invariantes, variantes, affordances,
mutualidade.
Transcriação: estudo crítico. Reflexões a partir da obra de Haroldo de Campos.
Estudo da imbricação entre Processos de Criação e a Interpretação/Transcriação
Vocal em tese específica sobre o assunto, da autoria de Lucila Tragtenberg.

Procedimentos e critérios de Avaliação
Procedimentos: Leituras em classe e extra-classe, individual e em conjunto, com

posterior discussão em sala de aula.
Vocalizes ao piano.
Avaliação: Seminários e avaliação contínua de frequência e realização de leituras com

participação nas discussões em aula.
Bibliografia virtual

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Haroldo. Metalinguagem e outras metas. São Paulo: Perspectiva, 2006.
PÉREZ-GONZALEZ, Eládio. Iniciação à Técnica Vocal. Rio de Janeiro: PérezGonzalez, 2000.
SALLES, Cecilia. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.
SANTAELLA, Lucia. Percepção: fenomenologia, ecologia e semiótica. São Paulo:
Cengage, 2011.
TRAGTENBERG, Lucila. Processos
mutualidade e pick-up em J. Gibson.

de

criação

da

interpretação

vocal,

TRAGTENBERG, Lucila. Processos de criação em redes de comunicação na
interpretação vocal. Tese de Doutorado. Processos de Criação nas Mídias.
Programa de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, 2012, São Paulo.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código ZIU607Z3.

Estudo de recursos da Teoria de Percepção Ecológica de James Gibson, da Crítica
de Processos de C. Salles, da relação entre Transcriação e Interpretação Vocal,
oportunizando uma reflexão crítica acerca de Processos de Criação.
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BEUTTENMULLER, Maria da Glória & LAPORT, Nelly. Expressão Vocal e
Expressão Corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
DINVILLE, Claire. A técnica da voz cantada. Rio de Janeiro: Enelivros,1993.
GIBSON, James. The ecological approach to visual perception. Nova Jersei:
Lawrence Erlbaum Associates, 1979.

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ATIVIDADES
ESCOLHA DE REPERTÓRIO VOCAL. APRENDIZADO DAS
MÚSICAS ESCOLHIDAS
APRENDIZADO DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS E ANÁLISE DAS
MESMAS SOB O PONTO DE VISTA DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
ANÁLISE DAS MÚSICAS ESCOLHIDAS SOB O PONTO DE VISTA
DA INTERPRETAÇÃO
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
EXERCÍCIOS AVANÇADOS DE RESPIRAÇÃO E VOCALISES
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO

11
APLICAÇÃO DA TÉCNICA AVANÇADA AO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO
REPERTÓRIO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
12

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

13

Aspectos da interpretação vocal sob a ótica de James Gibson e
Cecilia Salles

14

PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES
PREPARAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO REPERTÓRIO
ESCOLHIDO COM OS RECURSOS DE GIBSON E SALLES

15
16
17
18

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL e LUCILA ROMANO TRAGTENBERG em 28/04/2021 às 19:28:40, 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 00013767/2021 e o código ZIU607Z3.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
(0000)
Código disciplina
Curso

(Estágio Curricular Supervisionado I e III – Orientação
de estágio)
Nome da disciplina
Licenciatura em Música

Professor (a)

Maira Ana Kandler

Monitor (a)
Tipo
Obrigatória
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
54
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Materiais/equipamentos/softwar
es necessários

Fase
5ª e 7ª

Turma
-

Contato (49)9 9984
4814
Contato
Nº Vagas
-

Atividades
Síncronas (h/a)

Atividades
Atividades
Assíncronas
Presenciais (h/a)
(h/a)
(no retorno presencial)
36
18
Os horários são definidos diretamente com os orientandos
de estágio.
Não há
Livre

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

Ementa:
Segue a mesma ementa que as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e Estágio
Curricular Supervisionado III.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Planejamento de aulas; Orientações de estágio; Atuação (modo remoto).
Procedimentos e critérios de Avaliação

Bibliografia virtual

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MAIRA ANA KANDLER e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 14:05:03, 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 00013767/2021 e o código W2II706W.
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SEMANA DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EXAME
ATIVIDADES
Aula síncrona (horário) hora/aula

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por MAIRA ANA KANDLER e HANS BRANDON TWITCHELL em 29/04/2021 às 14:05:03, 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 00013767/2021 e o código W2II706W.
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6HTEC1

Nome disciplina
Harmonia de Teclado I

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.com
Contato
N. Vagas
15

Fase
Turma
Moodle e Zoom
Atividades Atividades
Atividades Presencial (h/a)
Síncronas Assíncronas (no retorno presencial)
(h/a)
(h/a)
15
03
18
Quinta-feira, 08:20 -10:00

Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Piano acústico/digital ou teclado, Computador ou
necessários
celular, Internet, Moodle e Zoom

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

Ementa: Fundamentos de harmonia popular aplicados ao teclado. Prática de leitura de cifras
e montagem de acordes. Elaboração de arranjos para piano. Prática de acompanhamento
com ênfase nos gêneros populares brasileiros. Análises de músicas e interpretações /
harmonizações / arranjos diversos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Neste semestre a disciplina será voltada à prática de improvisação ao piano/teclado,
envolvendo:
- Improvisação diatônica (Modos e Centros Tonais)
- Escalas: Escalas jazzísticas, Blues, Escalas Sintéticas (Tons inteiros, Octatônica, MTL de
Messiaen)
- Improvisações/variações melódicas
- Improvisações texturais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, 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 00013767/2021 e o código 1O0L56NK.
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Bibliografia virtual
GUEST, I. Harmonia – Vol.2. Lumiar Ed. Rio de Janeiro: 2006.
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf

FREITAS, S. P. R. Teoria da Harmonia na Música Popular. Universidade do Estado de Santa
Catarina: 2002. https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/269/o/GUEST_-_Harmonia_Vol._2.pdf

CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, 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 00013767/2021 e o código 1O0L56NK.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Arranjos: elaboração de arranjos para piano solo que incluam seções de
improvisação
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FICHA CADASTRAL DISCIPLINAS
Código disciplina
6IMPR1

Nome disciplina
Improvisação I

Curso

BACHARELADO EM MÚSICA

Professor (a)

Maurício Zamith

Monitor (a)
Tipo
Eletiva
Plataforma (s) que utiliza
Carga horaria total (h/a)
36
Horários
(Atividades Síncronas)
Pré-requisitos

Fase
Turma
Moodle e Zoom
Atividades Atividades
Síncronas Assíncronas
(h/a)
(h/a)
15
03
A definir

Contato:
Mauricio.zamith@gmail.com
Contato
N. Vagas
10
Atividades Presencial (h/a)
(no retorno presencial)
18

Ter formação prévia em piano ou instrumento de
teclado
Prioridade de Vagas
Livre
Materiais/equipamentos/softwares Piano acústico/digital ou teclado, Computador ou
necessários
celular, Internet, Moodle e Zoom
(Ementa/objetivos/conteúdo programático: não devem ser alterados segundo Res. 040/2020-Consuni)

Ementa: Fundamentos de harmonia popular aplicados ao teclado. Prática de leitura de cifras
e montagem de acordes. Elaboração de arranjos para piano. Prática de acompanhamento
com ênfase nos gêneros populares brasileiros. Análises de músicas e interpretações /
harmonizações / arranjos diversos.
Breve descrição do conteúdo programático e objetivos
Neste semestre a disciplina será voltada à prática de improvisação ao piano/teclado,
envolvendo:
- Improvisação diatônica (Modos e Centros Tonais)
- Escalas: Escalas jazzísticas, Blues, Escalas Sintéticas (Tons inteiros, Octatônica, MTL de
Messiaen)
- Improvisações/variações melódicas
- Improvisações texturais

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, 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 00013767/2021 e o código 8I2U8LM2.
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CRONOGRAMA EXCEPCIONAL 2021.1
SEMANARio DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EXAME
06/09

ATIVIDADES
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona
Atividade Síncrona

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por HANS BRANDON TWITCHELL em 04/05/2021 às 19:36:46, 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 00013767/2021 e o código 8I2U8LM2.

Procedimentos e critérios de Avaliação
A nota final será resultado da média simples de duas notas:
1. Participação: realização das atividades propostas em aula
2. Arranjos: elaboração de arranjos para piano solo que incluam seções de
improvisação
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