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PROJETO PEDAGOGICO 
Curso de Gradua~ao em Artes Visuais 

Bacharelado e Licenciatura 
Faculdade de Artes Filosofia e Ciencias Sociais 

U niversidade Federal de UberH1ndia 

1- IDENTIFICA<;AO 

• DENOMINA<::AO DO CURSO: Gradua~ao em Artes Visuais. 

• MODALIDADES OFERECIDAS: Bacharelado e Licenciatura. 

• TITULA<::OES CONFERIDAS: Bacharel em Artes Visuais e Licenciado em Artes Visuais. 

• DOCUMENTO DE CRIA<::AO DO CURSO: Resolu~ao n°10/2005 CONSUN/UFU 1" 
de agosto de 2005. 

• DURA<::AO DO CURSO: 

Dura~ao Dura~ao minima Dura~iio maxima 
I 

Bacharclado 4 anos 3 anos 6 anos -=J Licencia tu ra 4 anos 3 anos 6 anos 
-F1gura I - Dura91io do Curso de Gradua9ao em Artes Y1sua1s 

• REGIME ACADEMICO: Semestral. 

• TURNOS DE OFERTA: Diurno-integral e Notumo. 

• NUMERO DE VAGAS OFERECIDAS: 40 no diumo-integral/ano e 40 no noturno/ano 



2-ENDERE<;O 

• Faculdade de Artes , Filosofia e Ciencias Sociais 
Av. Joao Naves de Avila, 2121. Sta Monica Uberltindia 38400-902 Bloco II 
Fone: 34-3239 4424 fafcsrZi)ufu.br 

• Departamento de Artes Visuais 
Av. Joao Naves de Avila, 2121. Sta Monica Uberlandia 38400-902 Bloco 11 
Fone: 34-3239 4129 deart@ufu.br 

• Coordena9ao do Curso de Artes Visuais 
Av. Joao Naves de Avila, 2121. Sta Monica Uberltindia 38400-902 Bloco 11 
Fone: 34-3239 4244 coart({l)ufu . .Qr 



3 - APRESENT A<;AO 

Hist6rico da constrw;ao do Projeto Pedag6gico do Curso de Artes Visuais da 

Faculdade de Artes, Filosofia e Ciencias Sociais - F AFCS - da Universidade Federal 

de Uberlandia, MG. 

0 ano de 1998 marca o inicio dos estudos e avalias;oes, no ambito do Colegiado do 

Curso de Educas;ao Artistica: Habilitas;ao em Artes Phisticas, atualmente denominado 

Curso de Artes Visuais, acerca dos principios contidos na lei n° 9.394/96 de Diretrizes e 

Bases da Educas;ao Nacional que propicia o fortalecimento da autonomia academica 

das Universidades, a t1exibilizas;ao das estruturas ctmiculares e outorga a area de Arte 

mais abrangencia e complexidade. 

Os estudos e discussoes, nesse momento inicial, sao pautados pela "Proposta de 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Gradua9ao em Artes Visuais, denominados: 

Aties Plasticas/ Belas Artes, Multimfdia, Educa<;:ao Artistica", elaborado pela Comissao 

de Especialistas do Ensino de Artes Visuais da Secretaria do Ensino Superior do 

Ministerio da Educas;ao - SESu/MEC - ; por documentos e artigos gerados em f6runs 

de debates, especificamente o Forum Nacional do Ensino de Arte da Federa<;:ao de Arte 

Educadores do Brasil - F AEB - e o da Associas;ao Nacional de Pesquisadores em Artes 

Plasticas- ANPAP. 

Os estudos realizados pelo Colegiado do Cur so - gestao 1998/1999 - sob a 

Coordenas;ao da Prof Beatriz B. S. Rauscher, centraliza suas analises na retlexao sobre 

a atualiza<;:ao do campo de conhecimento e das praticas pedag6gicas especificas da area. 

Considera, entao, a necessidade de integra<;:ao entre o ensino, a pesquisa e a extensao ao 

se propor a reestrutura<;:ao curricular do Curso de Graduas;ao vigente na UFU. 

Em 1998, inaugura-se o Museu Universitario de Artes - MUnA, 6rgao de extrema 

importancia que tem procurado exercer um papel de extensao e intera<;:ao relacionadas 

ao ensino e praticas em Poeticas Visuais e Arte-Educa<;:ao. 

A partir de 1999, o Departamento de Artes Plasticas, hoje Artes Visuais, integrou-se 

a Faculdade de Artes, Filosofia e Ciencias Sociais - F AFCS - criada pela resolu<;:ao no 

05/99, do Conselho Universitario - CONSUN. Essa unidade, constituida hoje pelos 
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depatiamentos de Artes Visuais, Musica e Teatro, Filosofia e Ciencias Sociais, 

congrega os cursos nessas respectivas areas . 

0 Colegiado do Curso - gestao 2000/2001 - sob a Coordena<;ao do Prof. Marco A. 

P. Andrade, realiza urn estudo de reformula<;ao curricular e aprova uma proposta de 

altera<;oes pontuais a serem viabilizadas ainda no anode 2000. preparando-se para uma 

reformula<;ao mais ampla. Tal proposta e aprovada pelo Conselho do Departamento de 

Artes Plasticas - DEART - que a encaminha para a aprecia<;ao do Conselho da 

Unidade- F AFCS, que ao se manifestar como favoravel a mesma. constitui e apresenta 

para analise do Conselho de Gradua<;ao- CONGRAD/UFU- o processo no 40/2000 

"Altera<;oes no Curso de Educa<;ao Artistica - Habilita<;ao em Artes Plasticas: 

Bacharelado e Licenciatura" que propoe: 

a) Modifica<;ao na nomenclatura do Curso: 

b) Modifica<;ao no n(unero de entradas anuais do Curso, para uma (mica 

entrada anual. no primeiro semestre do ano letivo; 

c) Modifica<;ao do n(lmero de alunos ingressantes por entrada: 40 alunos no 

curso integral e 40 alunos no curso notumo 

0 CONGRAD/UFU aprova as modifica<;oes "b" e "c", sendo que a modifica<;ao da 

nomenclatura do Curso deveria gerar urn processo proprio. 

No ano de 2001 as discussoes no Colegiado do Curso concentram-se nos 

documentos oriundo do Conselho Nacional da Educa<;ao/ Conselho Pleno - CNE/CP -

que institufram a dura<;ao e carga horaria dos Cursos de Forma<;ao de Professores da 

Educa<;ao Basica. 

Em 2002 o Colegiado do Curso, presidido pelo Prof. Afonso Celso Lana Ieite, 

encaminha o projeto de adapta<;ao curricular do Curso de Gradua<;ao em Artes 

Plasticas-Licenciatura, as 300 horas de Pratica de Ensino - novos cuniculos 7608 e 

7609. 0 Projeto foi aprovado pelo Conselho de Gradua<;ao sob o parecer n° 52/2002 do 

relator Prof. Marcelo Soares Pereira da Silva. 

A partir de 2002, intensificam-se na UFU, os f6runs de estudos e debates sobre os 

projetos pedag6gicos dos cursos de gradua<;ao com a realiza<;ao dos Seminarios de 

Qualidade Academica e do Forum das Licenciaturas, coordenados pela Diretoria de 

Ensino da UFU que viabilizam a constru<;ao do Projeto Pedag6gico Institucional. 0 

Colegiado do Curso - gestao 2002/2004 - sob a Coordena<;ao do Prof' Afonso C. Lana 
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Leite, representado por dois dos seus membros: Prof! Yaci-Ara Froner Gonc;alves e 

Prof' Elsieni Coelho da Silva - participa e contribui com os estudos, analises e 

documentos que resultam em: 

- Resoluc;ao n° 02/2004, CONGRAD/UFU que ''Dispoe sobre a elaborac;ao e/ou 

reformulac;ao de projetos pedag6gicos de cursos de graduac;ao, e da outras 

providencias". 

- Resoluc;ao no 03/2005, do CONSUN/UFU que ''Aprova o Projeto Institucional de 

Formac;ao e Desenvolvimento do Profissional da Educac;ao". 

Em julho de 2004 o Colegiado do Curso encerra seus estudos e analises 

apresentando ao DEART sua proposta para o ''Projeto Pedag6gico do Curso de Artes 

Visuais - Modalidades: Bacharelado e Licenciatura". 0 DEART encaminha que o 

projeto seja analisado e ajustado em func;ao das sugestoes e demandas apresentadas 

pelos membros do Conselho Departamental, por um novo Colegiado do Curso a ser 

empossado em outubro de 2004. 

Tal proposta passa a ser apreciada pelo Colegiado de Curso - gestao 2004/2006 -

sob a Coordenac;ao da Prof' Heliana Ometto Nardin que propoe que o Projeto 

apresentado seja analisado e ajustado por um Colegiado Ampliado que conte com a 

participac;ao efetiva dos membros do Colegiado anterior, que formularam a proposta, 

em reunioes extraordinarias. 

No primeiro semestre de 2005, o Colegiado do Curso juntamente com o Colegiado 

dos Cursos de Educac;ao Artfstica: Habilitac;ao em Artes Cenicas e Habilitac;ao em 

M(Isica, com deferimento da F AFCS, institui processo solicitando o desmembramento 

do Curso de Educac;ao Artfstica, que possui essas tres habilitac;oes em cursos 

especfficos. Sendo aprovada nas instancias competentes da UFU, o processo de 

desmembramento- Resoluc;ao n° 10/2005 CONSUN/UFU, em 1 ode agosto de 2005. 

Situa~ao anterior ao desmembramento Situa~ao ap6s o desmembramento 
Habi1itac;ao em Artes Teatro (Licenciatura e Bacharelado) 
Cenicas 

CUR SO 
(Licenciatura) 

DE Habilitac;ao em Artes Artes Visuais (Bacharelado e 

EDUCA(:AO 
Plasticas Licenciatura) 
(Bacharelado e 
Licenciatura) 

I 

I 
I 
I 
I 
j 
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ARTISTICA Habilita<;ao 
Musica 
(Licenciatura) 

em Musica (Licenciatura e Bacharelado) 

Figura 2- Desmembramento do Curso de Educa9ao Artistica 

Ja com a nova nomenclatura o Colegiado do Curso de Artes Visuais, intensifica 

suas a<;oes na coordena<;ao dos trabalhos de analise do "Projeto Pedag6gico do Curso 

de Artes Visuais - Modalidades bacharelado e licenciatura" em reunioes ordinarias e 

extraordimirias. Tal esfor<;o culmina na elabora<;ao de uma ultima versao da estrutura 

cunicular, realizado o estudo e as diretrizes par a implanta<;ao do Projeto Integrado de 

Pnitica Educativa - PIPE - e das Atividades Academico-Cientifico-Culturais e da 

Politica de Transi<;ao cunicular que fazem parte do "Projeto Pedag6gico do Curso de 

Gradua<;ao de Aties Visuais", este e aprovado pelo Colegiado do Curso e apresentado e 

aprovado em reuniao do Conselho Departamental em mar<;o de 2006. 

Em fun<;ao da coordena9ao do Curso de Artes Visuais ficar sem secretaria a partir 

de mar<;o de 2006, os trabalhos de organiza<;ao do Projeto, das fichas de disciplinas 

obrigat6rias e optativas, bem como sua reda9ao final foram prejudicados. Assim, o 

Projeto Pedag6gico do Curso foi reapresentado em sua integra para o departamento de 

Attes Visuais no dia 17 de janeiro de 2007. 

Bases Legais 

0 Projeto Pedag6gico do Curso de Gradua<;ao em Artes Visuais orientou-se pela 

proposta de Diretrizes Curriculares Sistematizadas pela Comissao de Especialistas de 

Artes Visuais do SESu/MEC, que encontra-se em ''exame" no Conselho Nacional de 

Educa9ao - CNE. 

Foi elaborado com base nos documentos do Ministerio da Educa<;ao- MEC- e dos 

documentos que normatizam as atividades da Universidade Federal de UberHindia. 

Documentos do MEC: 

Resolu9ao CNE/CP 11° 1, 18 de fevereiro de 2002. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Forma<;ao de Professores da Educa<;ao Basica. 

Reso1u<;ao CNE/CP 11° 2, 19 de fevereiro de 2002. Institui a dura<;ao e a carga 

honiria dos cursos de Forma<;ao de Professores da Educa<;ao Basica. 

Parecer CNE/CES n° 329, aprovado em 11 de Novembro de 2004. Institui carga 

horaria minima para os cursos de Gradua<;ao, Bacharelados, na modalidade presencia!. 
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Documentos da UFU: 

Resolw;:ao no 2/2004, do Conselho de gradua<;ao da UFU - dispoe sobre a 

elabora<;ao e/ou reformula<;ao de projetos pedag6gicos de cursos de gradua<;ao e da 

outras providencias. 

Resolu<;ao no 3/2005 do Conselho Universitario da UFU - Aprova o Projeto 

Institucional de Forma<;ao e Desenvolvimento do Profissional da Educa<;ao. 

Resolu<;ao n° 10/2005 do Conselho Universitario da UFU - Dispoe sobre o 

Desmembramento das Habilita<;oes do Curso de Educa<;ao Artistica e sobre a nova 

nomenclatura dos cursos decorrentes deste desmembramento. 



4- JUSTIFICATIVA 

Ao ser criada a Universidade de Ubertandia-MG, em 1969, a Faculdade de Artes 

era uma de suas unidades academicas (decreta Lei n° 762 de 14 de agosto de 1969). 

A faculdade de Artes compreendia os seguintes cursos, legalmente baseada na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educa<;ao N acionaL 11° 4024 de 20 de dezembro de 1961. 

Mttsica: Bacharelado e Licenciatura em instrumento e canto. 

Artes Plasticas: Bacharelado em Decora<;ao 

Bacharelado em Desenho 

Licenciatura em Desenho 

Licenciatura em Artes Plasticas. 

A Lei 5692/71 reformula o ensino do 1 o e 2° graus e institui a Educa<;ao Artistic a 

como componente curricular obrigat6rio nas escolas (artigo 7°), implicando na 

necessidade urgente de formar profissionais para lecionarem a recem formada 

disciplina. 0 MEC cria, entao, a modalidade - Licenciatura Curta. As gradua<;oes em 

Mttsica e Artes Plasticas sao substituidas em todo o Brasil pela licenciatura em 

Educa<;ao Artistica. 

A Universidade de Uberhindia, em 1972, para se adequar a Lei 5692/71, institui o 

Curso de Educa<;ao Artistica: Habilita<;ao em Artes Plasticas e Habilita<;ao em Mttsica -

Licenciatura Curta e Licenciatura Plena - Reconhecido em 20/04/1977 pelo Decreta no 

79562 - CFE. Extingue-se assim, a Licenciatura e o Bacharelado em Desenho. 

Em 1978 ocorre a federaliza<;ao da Universidade de Uberlandia - Decreta Lei no 

6532- eo Curso de Educa<;ao Artistica apresenta-se organizado institucionahnente em 

dois departamentos e duas coordena<;oes distintas, respondendo academicamente pe1a 

Habilita<;ao em Aties PUtsticas e Habilita<;ao em M(tsica. 

Entre 1980 e 1984, os colegiados dos Cursos de Educa<;ao Artistica: Habilita<;ao em 

Artes Plasticas e Habilita<;ao em Musica, em reunioes conjuntas, estudam a 

reformula<;ao das suas gradua<;oes, culminando com a extin<;ao da Licenciatura Cmia 

nas duas habilita<;oes e com a implanta<;ao de um novo curricula para as Licenciaturas 

Plenas. 
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Em 1990, o Colegiado do Curso de Educa9ao Artfstica: Habilita'(ao em Aties 

Phisticas realiza uma reformula9ao cutTicular ampla em sua licenciatura e implanta o 

Bacharelado em Artes Phisticas- Processo n° 64/70, que atende ao Parecer n° 1284/73 

de 09 de setembro de 1973 e ao Parecer 44/72 de 13 de outubro de 1972, do Conselho 

Federal de Educa9ao. Desde entao os alunos ingressantes no Curso de Educa9ao 

Artistica: Habilita9ao em Artes Plasticas cumprem um n(Jcleo comum - 04 semestres 

letivos - para, entao. optarem por Bacharelado e/ou Licenciatura, cumprindo mais 5 

semestres letivos (tempo medio) para concluirem sua gradua9ao. 

Fica registrado, por este breve historico, o empenho dos docentes do Curso, em 

desenvolver sempre um projeto pedagogico. com estudos pennanentes por parte dos 

membros do seu colegiado, que atenda as exigencias legais e institucionais. sem se 

descuidar da constru9ao de um projeto comprometido com a qualidade academica, com 

a forma9ao do cidadao e profissional qualificado para o desempenho social de suas 

atribui96es. 

0 Curso de Gradua9ao - Habilita9ao em Artes Plasticas, que apos o processo de 

desmembramento do Curso de Educa9ao Artistica. passa a ser denominado de Curso de 

Artes Visuais (Resolu9ao 10/2005 CONS UN), responde desde 1990 pela forma9ao do 

bacharel e do licenciado nessa area de saber, entendendo que a arte e simultaneamente 

atividade humana e uma esfera de conhecimento, e que, a forma9ao desses profissionais 

deve focar o desenvolvimento da percep9ao, da cogni9ao, da reflexao e do potencial 

criativo referendados pela especificidade do pensamento visual que e tambem historico 

e politico. 

0 presente processo de constru9ao de um novo projeto pedagogico para o Curso de 

Gradua9ao em Artes Visuais, atendendo as exigencias legais e institucionais, bem como 

a necessidade constante da atualizayao de nossos cutTiculos frente a uma nova realidade 

do saber e do conhecimento, procura sanar a defasagem entre os conteudos minimos 

propostos para a forma9ao desses profissionais e as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho, afinnando sempre a especificidade dessa area de conhecimento 

que integra as esferas do sensivel e do intelectivo. Sendo que o objeto de trabalho do 

profissional das Artes Visuais e a realidade sensivel, realidade socio-espacial-temporal 

em constante muta9ao, a avalia'(ao dos seus cmTiculos e conte(tdos e considerada 

trabalho permanente. 



0 Projeto Pedag6gico, aqui proposto e detalhado nos pr6ximos itens, esta embasado 

nas formas, fun<;oes e processos de intera<;ao e cria<;ao em arte no contexto s6cio 

cultural e nos instrumentos para a sua interpreta<;ao e compreensao, definindo as 

estruturas academicas e fisicas necessarias. 

0 papel social que justifica a existencia do Curso de Artes Visuais e pautado pela 

percep<;ao de que a Universidade e fundamentalmente, um espa<;o que deve comportar a 

diversidade. a pluralidade e o debate amplo. considerando a singularidade de cada area 

do conhecimento. 

Consideramos. nesse processo, a forma<;ao de profissionais comprometidos com o 

fazer artistico, o estudo e a pesquisa dos processos de cria<;ao e a docencia em Artes 

Visuais em seus aspectos metodol6gicos. te6ricos. hist6ricos e esteticos. Por meio da 

Licenciatura. consolida-se a pennanencia das Humanidades e das Artes na 

Universidade e nos sistemas de ensino formal e informal. Por meio do Bacharelado, 

garante-se o desenvolvimento de processos de cria<;ao visando a sistematiza<;ao da 

produ<;ao poetica plastico/visual, construindo e alimentando o circuito artistico e 

cultural local e regional. interagindo com a agenda nacional da regiao e do seu entomo. 

constituindo e permeando a agenda do circuito nacional. 

Dessa maneira, o Curso de Artes Visuais: Bacharelado e Licenciatura - ao 

congregar areas do saber fundamentadas no ensino, pesquisa e extensao, integrados na 

discussao dos processos artisticos, pretende formar prioritariamente o homem, o 

cidadao, o artista e o educador pesquisador, por meio do exercicio de sua criatividade. 

de sua potencialidade expressiva, do questionamento e intera<;ao social atraves da arte, 

respeito a pluralidade cultural e diversidade das manifesta<;5es artisticas e culturais. 

Justifica-se, tambem, pela demanda de profissionais habilitados para atender a 
Educa<;ao Basica, promovendo o crescimento social, em acordo com o crescimento 

populacional da regiao do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba, que se revela carente de 

a<;oes artistico culturais, assim como outras unidades de federa<;ao que recebem os 

profissionais aqui formados. 

0 relato apresenta, em linhas germs, a importancia hist6rica do Curso de Artes 

Visuais e seu compromisso em atender as exigencias do MEC e as da UFU, ao propor 

um novo projeto pedag6gico atualizando os curriculos do Curso. Devemos, entretanto, 

ressaltar que alguns problemas estruturais deverao ser atendidos para que as futuras 
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atividades sejam desenvolvidas de forma satisfat6ria. Em func;ao das relac;oes sujeito, 

objeto e imagem e como essas relac;oes se processam no universo das artes visuais do 

infcio do seculo XXI e, devido ao acelerado avanc;o das tecnologias da imagem tais 

como: fotografia digital, video arte, arte computacional e arte instalacional, a 

atualizac;ao dos nossos curriculos exige melhoria e adequac;ao da infra-estrutura dos 

laborat6rios, com aquisic;ao e atualizac;ao de equipamentos e, portanto, disponibilidade 

de recursos da instituic;ao para atender de forma competente as demandas da atualidade. 

15 



5- PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS 

Em consom1ncia com os principios gerais definidos pelo CONGRAD, para o ensino 

de graduas;ao da UFU, o presente Projeto Pedag6gico do Curso de Artes Visuais -

Bacharelado e Licenciatura - atirma como principios norteadores de sua formulas;ao, 

bem como da sua implantas;ao e acompanhamento no processo de formas;ao dos 

profissionais dessa area, os que se seguem: 

• Articulac;ao entre teoria e pnitica 

Ter a pratica como referencia b:isica propiciadora da reflexao critica e da 

conseqtiente teorizas;ao que a expande, avalia e constr6i. 

• Contextualizac;ao e a criticidade do conhecimento 

Compreender o conhecimento em Artes Visuais como construido socialmente e 

historicamente situado; sempre fruto da as;ao criativa, investigativa, sensivel, 

cognitiva e critica, localizada, contextualizada e universalizada. 

• Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensao 

Propiciar atitudes investigativas e instigadoras, para docentes e discentes, que 

pennitam o desenvolvimento do conhecimento e da sociedade como um todo. 

• Flexibilidade curricular 

Adotar diferentes atividades academicas, disciplinas obrigat6rias e optativas, 

projetos integrados de ensino e produs;ao artistico-cultural que visem promover a 

autonomia e interesse do graduando em seu processo de formas;ao. 

• Interdisciplinaridade 

Articular as diversas areas de conhecimento necess:irias a fonnas:ao ampla e critica, 

em atividades e disciplinas que compoem o curriculo, buscando a superas;ao da 

fragmentas;ao ou pulverizas;ao dos conteudos com as:oes especiticas no interior de 

cada disciplina e no estabelecimento das relas;oes entre elas. 

• Rigoroso trato te6rico-pnitico, hist6rico e metodol6gico no processo de 

elaborac;ao e socializac;ao dos conhecimentos 

Formar o profissional em Artes Visuais - Bacharelado e Licenciatura - implica em 

um conhecimento te6rico-pratico construido metodologicamente de maneira 
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singular, articulando o sensivel e o cognitivo, contextualizando espa<;o e tempo, 

atuando no processo de socializa<;ao e de inova<;ao em seu campo de saber. 

• Etica como orientadora das a~oes educativas 

Manter o compromisso com a constru<;ao te6rica e pnltica do conhecimento em 

Artes Visuais e a responsabilidade social vinculada a esse conhecimento; as 

atividades propostas serao afirmadas e enfatizadas durante todo o processo de 

forma<;ao do graduando. 

• Enfase na atua~ao, cria~ao e aprecia~ao critica 

Enfatizar a forma<;ao em Artes Visuais com uma experimenta<;ao e elabora<;ao 

singular que alicerce as reflexoes e teoriza<;oes que resultam em conhecimento 

passive! de ser construido, transmitido e sempre atualizado. 

• Avalia~ao como pnitica de ressignifica~ao da organiza~ao do trabalho docente e 

de aperfei~oamento do projeto pedagogico do curso 

Desenvolver uma pnltica de avalia<;ao qualitativa do aprendizado dos graduandos e 

uma pnitica de avalia<;ao sistematica do projeto pedag6gico do curso de modo a 

produzir ressignifica<;oes constantes no trabalho academico - base de um projeto 

coletivo de curriculo. 

Esses principios pautaram e fundamentaram a reflexao e analise durante a 

elabora<;ao do projeto pedag6gico e estao contidos nos objetivos do curso que sao 

embasados nos perfis dos egressos e nas diretrizes metodol6gicas do ensino em Artes 

Visuais, assim como na propria estrutura curricular proposta. 

Refletem os estudos realizados dos textos de especialistas em currfculos. em 

produ<;ao e ensino das Artes Visuais, documentos oriundos da Associa<;ao Nacional de 

Pesquisas em Artes Plasticas- ANPAP -, da Federa<;ao de Arte Educadores do Brasil

FAEP -, dos estudos do Nttcleo de Pesquisa em Artes Visuais- NUPAV- e do Nttcleo 

de Pesquisa em Ensino de Arte - NUPEA - do Departamento de Artes Visuais desta 

Institui<;ao. 

Dessa maneira, refletem a concep<;ao das Artes Visuais na contemporaneidade, 

subsidiando a sele<;ao e a articula<;ao dos conte(tdos curriculares. Pressupoe, portanto, 

as quest5es da cultura na atualidade, as varias praticas artisticas e educacionais 

articulando-se o local, regional, nacional e internacional. 
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Concebemos o curriculo do curso inserido em um projeto pedag6gico planejado, 

que se desenvolve a patiir da sele~ao dos conteudos disciplinares articulados as 

manifesta~oes artisticas culturais, atividades educacionais, experiencias a serem 

partilhadas por estudantes e professores. Destacando-se a dinamica da sociedade, as 

varias modalidades de produ~ao plastico-visual e seu ensino: a natureza politica, 

hist6rica e social que permeia a constru~ao do conhecimento, o perfil dos alunos e a 

caracteriza~ao profissional do corpo docente do Curso de Artes Visuais. 



6- CARACTERIZA<;AO DO EGRESSO 

0 profissional graduado pelo Curso de Artes Visuais da F AFCS/UFU deve ter sua 

fonna<;:ao pautada pelos principios ja expostos e em consom1ncia com os principios para 

a educa<;:ao do seculo XXI, aqui sintetizados: aprender a conhecer, aprender a fazer. 

aprender a conviver e aprender a ser. 

As demandas atuais relativas a atua<;:ao do artista e do professor em Artes Visuais 

exige destes o perfil de pesquisador. Busca-se que o egresso do curso de gradua<;:ao em 

Artes Visuais esteja capacitado para o pensamento critico e reflexivo, para a produ<;:ao 

artistica e cognitiva, vinculadas as dimensoes esteticas e tecnol6gicas contempon1neas. 

Sua inser<;:ao no mundo do trabalho deve ser pautada pela atua<;:ao etica artistica, social 

e, de pennanente atualiza<;:ao em sua forma<;:ao. 

6.1.BACHAREL 

No caso especifico do bacharel, espera-se que ele seja capaz de: 

• Compreender as Attes Visuais em seus aspectos processuais, te6ricos, 

hist6ricos e esteticos; 

• Desenvolver processos de cria<;:ao visando a sistematiza<;:ao de sua produ<;:ao 

poetica; 

• Atuar profissionalmente em areas do circuito artistico como: museus de arte, 

centros culturais, galerias de arte e demais institui<;:oes de carater artistico 

cultural; 

• Elaborar, propor, coordenar e avaliar projetos na area de Attes Visuais; 

• Compreender, traduzir e encaminhar as necessidades dos individuos, grupos 

sociais e comunidades em rela<;:ao as manifesta<;:oes artisticas e culturais, 

segundo OS princfpios da etica, da solidariedade, do respeito as diferen<;:as 

politicas, sociais e culturais. 
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6.2.LICENCIADO 

No caso do licenciado, espera-se que ele seja capaz de: 

• Compreender e pesquisar os processos de criayao e docencia em Artes 

Visuais em seus aspectos metodologicos, teorico-pniticos, historicos e 

esteticos; 

• Atuar profissionalmente como professor pesquisador na Educayao 

Basica; 

• Promover o ensino-aprendizagem em Aties Visuais, respeitando as 

diferenyas, assim com o desenvolvimento do aluno a pmiir da realidade 

compmiilhada; 

• Desenvolver ayoes educativas e produyao reflexiva em Artes Visuais no 

ambito da escola e extra escola: museus de arte. centros culturais, 

galerias de arte e demais ambientes de carater artfstico cultural; 

• Colaborar na elaborayao do projeto politico pedagogico da escola, com 

sua area de formayao especffica; 

• Elaborar, propor, coordenar e avaliar projetos de pesquisa especfficos da 

area de Aties Visuais e das praticas pedagogicas interdisciplinares da 

escola; 

• Inter-relacionar o ensino das Artes Visuais e pesquisa em sala de aula; 

• Inter-relacionar o ensino das Aties Visuais e extensao na comunidade; 

• Compreender, traduzir e encaminhar as necessidades dos indivfduos, 

grupos sociais e comunidades em relayao as manifestayoes artfsticas e 

cuJturais, segundo OS princfpios da etica, da solidariedade, do respeito as 

diferenyas polfticas, sociais e culturais. 
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7 - OBJETIVOS GERAIS DO CURSO DE GRADUA<;AO EM 

ARTES VISUAlS 

0 Curso de Graduayao em Artes Visuais da F AFCS/UFU visa promover o 

aprendizado e a formayao qualificada com especificidades em funyao das modalidades: 

Bacharelado e Licenciatura. 

Busca formar profissionais habilitados na area de Artes Visuais para: 

• Interagir com a sociedade considerando as manifesta9oes culturais, 

demonstrando sensibilidade e cria9ao artistica; 

• Atuar, em articula9ao com as diversas institui9oes, nos diferentes espa9os 

culturais; 

• Estimular cria9oes em Artes Visuais e sua divulgayao como manifesta9ao do 

potencial artfstico; 

• Articular teorias e praticas em Aties Visuais; 

• Desenvolver pesquisa basica e aplicada em Artes Visuais; 

• Participar do desenvolvimento do conhecimento e atuar profissionalmente 

no campo das Artes Visuais instituidos e emergentes; 

• Promover a consciencia etica profissional e social. 

No Bacharelado, fonnar o protissional habilitado para: 

• 0 exercicio do pensamento, da produ9ao e da divulgayao das diversas 

linguagens visuais; 

• A valiar e divulgar a produ9ao artfstico cultural; 

• Atuar nos diferentes ambitos do conhecimento profissional em Artes 

Visuais; 

• Realizar pesquisa em Artes Visuais. 

Na Licenciatura formar o protissional habilitado para: 

• 0 exercicio como professor na rede publica e privada da educa9ao basica; 

• Atuar em outros espayos que demandam professores de Aties Visuais tais 

como projetos sociais e culturais, empresas, etc.; 
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• Atuar nos diferentes ambitos do conhecimento profissional do professor 

• Desenvolver a pesquisa em Artes Visuais, processo de cria~ao e docencia. 
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8- ESTRUTURA CURRICULAR 

A organiza9ao curricular do Curso de Gradua9ao em Artes Visuais da F AFCS/UFU 

esta configurada de modo a atender ao que dispoe a proposta de Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Artes Visuais (em exame no CNE/CES); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Forma9ao de Professores da Educa9ao Basica - CNE/CES 

!1° I de 18/02/2002. Os documentos que tratam das cargas horarias minimas tambem 

foram atendidos- Parecer CNE/CES n° 329 de 1111 1/2004- Bacharelado Resolu9ao

CNE/CP n° 1 18/02/2002. Licenciatura e a Resolu9ao n°3/2005 do CONSUN. 

A descri9ao da Estrutura Curricular do Curso de Artes Visuais esta organizada nos 

seguintes t6picos: op9ao pela modalidade e os ntrcleos de forma9ao. 

Op~ao pela modalidade 

As modalidades que o Curso de Gradua9ao em Artes Visuais oferece sao duas: 

Bacharelado e Licenciatura. 

Por meio de um (mico processo seletivo de ingresso para o ensino superior o 

estudante podera optar por cursar umas das seguintes possibilidades: 

• Bacharelado 

• Licenciatura 

• Licenciatura seguida de Bacharelado 

A op9ao por uma das tres possibilidades acima discriminadas devera ser feita ao 

final do quarto periodo, tendo a oportunidade de modificar sua op9ao mais uma vez ao 

final do quinto periodo. 

8.1.Estrutura Curricular 

A estrutura comporta os componentes curriculares esta organizada em tres n(tcleos, 

que deverao se articular, objetivando a forma9ao do profissional em Artes Visuais seja 

ele Bacharel ou Licenciado: 

• Ntrcleo de Forma9ao Especitica; 

• Nucleo de Forma9ao Pedag6gica; 

• N(Jcleo de Forma9ao Academico-Cientifico-Cultural. 
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Para cada uma das modalidades apresenta-se uma estrutura curricular geral 

basi ca. 

Nucleo 

Forma-rao 

Especifica 

Nucleo de 

Forma-rao 

Pedag6gica 

Obs. A presen9a 

deste nucleo no 

Bacharelado deve

se ao historico do 

Bacharel em A1ies 

Visuais que 

tambem ministra 

aulas em atelies ou 

escolas especificas 

Nucleo 

Forma-rao 

Academico

Cientifico

Cultural 

de 

Bacharelado 

Componentes Curriculares: 

• Disciplinas obrigat6rias e 

optativas de forma9i'io do 

dominio te6rico- pnitico dos 

conhecimentos em A11es 

Visuais e de fonna9ao geral 

e interdisciplinar. 

• Trabalho de conclusao de 

• 

curso 

Disciplinas obrigat6rias de 

formar;ao do domfnio 

te6rico-pnitico dos 

conhecimentos pedag6gico

metodol6gicos especificos. 

• Projeto Integrado de Pnitica 

Educativa (PIPE) 

• Ativiclacles Acaclemicas 

Complementares (AC) 

Figura 3 - Estrutura Curncular Bas1ca 

Licenciatura 

Componentes Curriculares: 

• Disciplinas obrigat6rias e 

optativas de fcm11ayao do 

domfnio te6rico - pratico 

dos conhecimentos em 

A11es Visuais e de tonna9ao 

geral e interdisciplinar. 

• Trabalho de conclusao de 

• 

curso 

Disciplinas obrigat6rias e 

optativas de forma9ao do 

domfnio te6rico-pnitico dos 

conhecimentos pedag6gicos 

gerais e pedag6gico

metodol6gicos especificos 

• Projeto Integrado de Pratica 

Eclucativa (PIPE) 

• Estagio supervisionaclo 

• Ativiclacles Acaclemicas 

Complementares (AC) 



8.2.ESTRUTURA CURRICULAR PARA MODALIDADE 

BACHARELADO DIURNO-INTEGRAL E NOTURNO 

8.2.1.Nucleo de Forma~ao Especifica 

Totalizando 2.040 horas esse Nucleo de Forma~ao e constituido dos 

conhecimentos te6ricos e pniticos das areas especificas do curso que convergem 

para a forma~ao geral em Artes Visuais, bern como para a inicia~ao cientifica do 

estudante nesta area especifica. 

Os componentes curriculares do Nucleo de F orma~ao Especifica da 

modalidade Bacharelado ficam assim definidas: 

• Disciplinas obrigat6rias de natureza te6rica e/ou pratica (1.560hs) 

• Disciplinas optativas de natureza te6rica e/ou pratica (240 hs) 

• Trabalho de Conclusao de Curso (240hs) 

"'\., 8.2.4.Disciplinas Obrigatorias 

BACHARELADO EM ARTES VISUAlS 
N ucleo de Forma~ao Especifica 

Codigo Nome CH CH 

Teo rica Pratica 

Arte Computacional 30 30 

Arte Contemporfulea 1 60 -

Arte Contemporanea 2 60 -

Arte no Brasil 60 -

Cerfunica 30 30 

Composi9ao e Cor 30 30 

Cri3.9ao da Forma 30 30 

Desenho: Materiais 30 30 

Expressi vos 

Desenho: Modelo Vivo 30 30 

Estetica 60 -
Estudos A van9ados 60 -

Escultura 30 30 

Fotografia 30 30 

-l'undamentos do Desenho 30 30 

-l'undamentos Tridimensionais 30 30 

) 
'X.. 

CH 

Total 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 



Gravura em Metal 30 30 

Historia da Artc 1 60 -

Historia da Arte 2 60 -

Interfaces da Arte 60 -

Pintura 30 30 

Psicologia da Arte 60 -

Xilogravura 30 30 

Trabalho de Conclusao de Curso 1 60 60 

Trabalho de Conclusao de Curso 2 60 60 

Codigo Nome CH CH CH 

Te6rica Pratica Total 

Atelie: Arte - 60 60 

Computacional 

Atelie: Ceramica - 60 60 

Atelie: Desenho - 60 60 

Atelie: Escultura - 60 60 

Atelie: Fotografia - 60 60 

Atelie: Gravura em - 60 60 

Metal 

Atelie: Instala9ao - 60 60 

Atelie: Multimidia - 60 60 

Atelie: Corpo e - 60 60 

Expressao 

Atelie: Pintura - 60 60 

Atelie: Video-Arte - 60 60 

Atelie: Xilogravura - 60 60 

OBS - Para integralizar o Nucleo de Forma~ao Especifica do Curso de Bacharelado 
em Artes Visuais, o aluno deven1 ainda cursar no minimo 240hla de disciplinas em 
Atelie, isto e, deveni escolher quatro atelies dentre os oferecidos pelo curso. 

Disciplinas Optativas 

J Codigo Nome CH CH CH 

60 

60 L __ bg 
6o '_l'_JD_~ t-----.. 

~-1 
60 ~·it( ria 

'Gert l -60 

60 

60 

120 

120 



Disciplinas Optativas 
~ , 

Codigo Nome CH CH CH 

Teo rica Pratica Total 

APT- 54 Arte Moderna 30 - 30 

APT- 56 As Artes no Seculo 60 - 60 

XIX 

APT-51 Antropologia da Arte 60 - 60 

ARP-32 Cinema 45 - 45 

ARP-40 Cinema de Anima<;:ao 15 15 30 

ARP-39 Hist6ria em - 60 60 

Quadrinhos 

APT-58 lntrodu<;:ao a Critica de 60 - 60 

Arte 

APT-57 lntrodu<;:ao a Hist6ria 60 - 60 

das Artes a partir da 

Modernidade 

APT-26 Serigrafia 30 30 60 

APT-52 Sociologia da Arte 60 - 60 

Para integralizar o Curriculo do Curso de Bacharelado em Artes Visuais, o aluno deven't 
cursar no minimo 240h/a de Disciplinas Optativas. 0 aluno podeni cursar as disciplinas 
do elenco de optativas acima relacionadas, como, tambem, qualquer disciplina dos outros 
cursos da UFU, desde que sua matricula obede<;:a as Normas de Gradua<;:ao e seja aceita no 
Curso pretendido. 

8.2.2.Nucleo de Forma~ao Pedagogica 

Totalizando 330 horas, esse Nucleo de Forma<;:ao e constituido dos 

conhecimentos te6ricos e pn'tticos que buscam articular os conhecimentos de 

forma<;:ao especifica e investigativa com os conhecimentos metodol6gicos e 

pedag6gicos. Uma dimensao pnitica- Projeto lntegrado de Pnitica Educativa (PIPE) 

vinculada a duas disciplinas obrigat6rias: Fundamentos da Educa<;:ao em Arte e 

Metodologia da Pesquisa em Arte. 

Os componentes curriculares do Nucleo de Forma<;:ao Pedag6gica da 

modalidade Bacharelado ficam assim definidos: 
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• Disciplinas obrigat6rias de natureza te6rica e/ou pnitica. (240hs) 

• Projeto Integrado de Pnitica Educativa (PIPE) (150hs) 

Nucleo de Forma~ao Pedagogico 

Codigo Nome CH CH CH 

Teorica Pnitica Total 

- Fundamentos da 30 30 60 

Educa9ao em Artes 

Metodologia de 30 30 60 

Pesquisa em Arte 

Teoria e Critica da Arte 30 30 60 

Pratica Especifica 
Projeto Int~ado de Pratica Pedago] ica (PIPE) 

COdigo Nome CH CH CH 

Te6rica Pratica Total 

PIPE 1 Vinculado 'a - 30 30 

disciplina: Fundamentos 

da Educa9ao em Arte 

PIPE2 15 30 45 

PIPE 3 Vinculado 'a - 30 30 

disciplina: Metodologia 

da Pesquisa em Arte 

PIPE4 15 30 45 

8.2.3.N iicleo de Fo rma~ao Academico-Cientifico-Cultural 

Perfazendo urn total de 200hs, este Nucleo de Formayao reline as atividades 

de enriquecimento curricular de natureza academica, cultural, artistica, cientifica 

ou tecnol6gica que se voltam para a complementayao da formayao do estudante 

de artes visuais, tanto no ambito do seu conhecimento profissional como no 

ambito de sua preparayaO etica, cientifica e cidada. 0 elenco das atividades 

Academicas Complementares que, por escolha do estudante, serao computadas 

para a integralizayao curricular, com sua carga honiria correspondente estao 

discriminadas no item 8.6. 

-
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8.2.5.Componentes Curriculares por Periodo Modalidade: Bacharelado 
GP.-al -

Pcriodo 
Carga 

l're-Rcquisito Componente Curricular Honiria Nticleo Categoria 
T p Total 

(0 Historia da Arte l 60 - 60 Especifica Obrigatoria Livre 
Fundamentos do Desenho 30 30 60 Especifica Obrigatoria Livre 
Fundamentos 30 30 60 Especifica Obrigatoria Livre 
Tridimensionais 
Fotografia 30 30 60 Especifica Obrigatoria Livre 
Fundamentos da Educas;ao 30 30 60 Pedagogica Obrigatoria Livre 
em arte 
PIPE l - 30 30 Pedagogica Obrigatoria Livre 
Atividade Complementar* - - * Cientifico- Obrigatoria Livre 

Cultural 

20 Historia da Arte 2 60 - 60 Especffica Obrigatoria Hist6ria da Arte 
I 

Desenho: Modelo Vivo 30 30 60 Especffica Obrigatoria Fundamentos do 
Desenho 

Crias;ao da Forma 30 30 60 Especifica Obrigatoria Fundamentos do 
Desenho 

Arte Computacional 30 30 60 Especffica Obrigatoria Livre 
Psicologia da Arte 60 - 60 EstJecffica Obrigatoria Livre 
Atividade Complementar* - - * Cientifico- Obrigatoria Livre 

Cultural 

PIPE 2 15 30 45 Pedagogica Obrigatoria Livre 

30 Arte Contemponinea l 60 - 60 Especifica Obrigatoria Livre 
Desenho: Materiais 30 30 60 Especffica Obrigatoria Fundamentos do 

Expressivos Desenho 

Composis;ao e Cor 30 30 60 Especffica Obrigatoria rundamentos do 
Desenho 

Xilogravura 30 30 60 Especifica Obrigatoria Livre 
Metodologia da Pesquisa 30 30 60 Pedagogica Obrigatoria Livre 
em Arte 
PIPE 3 - 30 30 Pedagogica Obrigatoria Livre 
Atividade Complementar* - - * Cientifico- Obrigatoria Livre 

Cultural 

40 Arte Contemponinea 2 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Arte 
Contemporiineal 

Pintura 30 30 60 Especffica Obrigat6ria Composi<;iio c 
Cor 

Ceramica 30 30 60 Especffica Obrigat6ria Fundamentos 
trid imensionais 

Gravura em Metal 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos do 
Desenho 

Escultura 30 30 60 Especffica Obrigat6ria rundamcnlos 
tridimensimtais 

PIPE4 15 30 45 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Atividade Complementar* - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 

Cultural 



so Arte no Brasil 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Atelie ** - 60 60 Especifica Obrigat6ria ** 
Atelie ** - 60 60 Especifica Obrigat6ria ** 
Estetica 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Optativa * * * - - *** Especifica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

60 Teoria e Critica da Arte 30 30 60 Pedag6gica Obrigat6ria Arte 
Contemporiinea2 

Atelie ** - 60 60 Especffica Obrigat6ria ** 
Atelie ** - 60 60 Especifica Obrigat6ria ** 
Interfaces da Arte 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Optativa *** - - *** Especffica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

70 Trabalho de Conclusao 60 60 120 Especifica Obrigat6ria Livre 
de Curso 1 
Estudos A vanc;ados 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Optativa * * * - - *** Especifica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientitlco- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

go Trabalho de Conclusao 60 60 120 Especffica Obrigat6ria TCC I 

de Curso 2 
Optativa * * * - - *** Especffica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

* Para integralizar o currfculo do Curso de Bacharelado em Artes Visuais, o aluno 
deveni realizar, no minimo, 200h de Atividades Academico-Cientifico-Culturais, 
durante o periodo regular do curso 

** Para integralizar o curriculo do Curso de Bacharelado em Artes Visuais, o aluno 
deveni cursar no minimo 240h/a de disciplinas em Atelie, isto e, deveni escolher quatro 
atelies dentre os citados abaixo, oferecidos pelo curso. 

Periodo 
Carga 

Pre-Requisito 
Componente Honiria Nticleo Categoria 
Curricular T p Total 

Atelie: Arte - 60 60 Especffica Obrigat6ria Arte 

Computacional Computacional 

Atelie: Ceriimica - 60 60 Especifica Obrigat6ria Ceriimica 
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Ate lie: Corpo e - 60 60 Especifica Obrigat6ria ~u?dam~nto~ 1 ___ _ {f)_ } 
Expressao tndimensJOnaJs ~reta~ 
Atelie: Desenho - 60 60 Especifica Obrigat6ria Desenho: Mat. geral 

Expressivos -
Atelie: Escultura - 60 60 Especifica Obrigat6ria Escultura 
Atelie: Fotografia - 60 60 Especifica Obrigat6ria Fotografia 
Atelie: Gravura em - 60 60 Especifica Obrigat6ria Gravura em 
Metal Metal 

Atelie: Instalayao - 60 60 Especifica Obrigat6ria Escultura 
Atelie: Pintura - 60 60 Especifica Obrigat6ria Pintura 
Atelie: Vfdeo-Arte - 60 60 Especifica Obrigat6ria Arte 

Comp/fotografia 
Atelie: Xilogravura - 60 60 Especifica Obrigat6ria Xilogravura 

Figura 08, tabela: Atehes oferec1dos no Curso de Artes VIsuals 
*** Para integralizar o curriculo do Curso de Bacharelado em Artes Visuais, o 

aluno deveni cursar no minimo 240h/a de disciplinas optativas. 

8.2.6.Quadro- Sintese: Modalidade Bacharelado 
CHTOTAL Percentual 

Nucleo de Forma9ao Especifica 2.040 hla 79,37% 
Nucleo de Forma9ao Pedag6gica 330h/a 12,84% 
Nucleo de Forma9ao Academico-Cientifico- 200h/a 7,79% 
Cultural 
TOTAL 2.570h/a 100% 
Componentes obrigat6rios 2.130h/a 82,87% 
Componentes de escolha Optativas e Atividades 440h/a 17,13% 
comi'_lementares 
TOTAL 2.570h/a 100% 
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8.2.7.GRADE DE FLUXO CURRICULAR DO CURSO DE ARTES VISUAlS ~""'~ria 
BACHARELADO jt>:·pl 

OI 0 Periodo 02°Periodo 03° Periodo 04° Periodo 05°Periodo 06°Periodo 07°Periodo 08°Periodo 
Hist6ria da Arte Hist6ria da Arte Arte Arte no Teoria e Trabalho Trabalho 

'I Arte 2 Contemporanea Contemporanea Brasil Critica da de de 
1 2 Arte Conclusao Conclusao 

de Curso I de Curso 2 
60h 60h 60h 60h 60h 60h 120h 120h 

Fundamentos Desenho- Desenho- Pintura Atelie Atetie Estudos Optativa 
do Desenho Modelo Vivo Materiais avans;ados Obrigatoria 

expressivos 
60h 60h 60h 60h 60h 60h 

Fundamentos Crias;ao da Composis;ao e Ceramica Ate lie Atelie 
Tridimensionais Forma Cor 

60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 
Fotografia Arte Xilogravura Gravuraem Estetica Interfaces Optativa 

Computacional Metal da Arte Obrigat6ria 
60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 

Fundamentos Psicologia da Metodologia de Escultura Optativa Optativa 
da Educas;ao Arte Pesquisa em Obrigat6ria Obrigat6ria 
em Arte Arte 

60h 60h 60h 60h 60h 60h 
PIPE I (30H) PIPE 2 (45H) PIPE 3 (30H) PIPE 4 (45H) 

--

Atividades Atividades Atividades Atividades Atividades Atividades Atividades Atividades 
Comple- Compte- Comple- Comple- Comple- Comple- Comple- Comple-
men tares men tares men tares men tares men tares mentares men tares men tares 
OBS: Atividades Complementares (extracurricular)= 200h 

Disciplinas Optativas= 240h 
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8.3.ESTRUTURA CURRICULAR PARA MODALIDADE 

LICENCIA TURA DIURNO-INTEGRAL E NOTURNO 

8.3.1.Nucleo de Forma~ao Especifica 

Esse Nucleo de Forma9ao totaliza 1.575hs, e constituido dos conhecimentos 

te6ricos e pniticos das areas especificas do curso que convergem para a formayao 

geral em Artes Visuais. Os componentes curriculares do Nucleo de Formayao 

Especifica da Modalidade Licenciatura em Artes Visuais ficam assim definidos: 

• Disciplinas obrigat6rias de natureza te6rica e/ou pnitica (1.260hs) 

• Disciplinas optativas de natureza te6rica e/ou pnitica (75hs) 

• Trabalho de conclusao de curso (240hs) 

8.3.4.Disciplinas Obrigatorias 

ESTRUTURA CURRICULAR MODALIDADE LICENCIATURA 
Nucleo de Forma~ao Especifica 

Codigo Nome CH CH CH 

Teo rica Pnitica Total 

Arte Computacional 30 30 60 

Arte Contemporiinea 1 60 - 60 

Arte Contemporiinea 2 60 - 60 

Arte no Brasil 60 - 60 

Ceriimica 30 30 60 

Composi9ao e Cor 30 30 60 

Cria9ao da Forma 30 30 60 

Desenho: Materiais 30 30 60 

Expressivos 

Desenho: Modelo Vivo 30 30 60 

Escultura 30 30 60 

Fotografia 30 30 60 

Fundamentos do 30 30 60 

Desenho 

Fundamentos 30 30 60 

Tridimensionais 
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Gravura em Metal 30 30 60 
/ 

Historia da Arte I 60 - 60 

Historia da Arte 2 60 - 60 

Pintura / 30 30 60 

Psicologia da Arte ~ 60 - 60 

Xilogravura 
./' 

30 30 60 

Trabalho de Conclusao de Curso 1 60 60 

Trabalho de Conclusao de Curso 2 60 '60 

Atelie: Arte Computacional - 60 60 
~ 

Atelie: Cenimica ~·· - 60 60 

Atelie: Corpo e Expressao . - 60 60 

Atelie: Desenho - 60 60 

A tel ie: Escultura - 60 60 

Atelie: Fotografia - 60 60 

Atelie: Gravura em Metal - 60 60 
/ 

Atelie: Instalas;ao _.---- - 60 60 
~ 

Atelie: Multimidia 
---~ 

. - 60 60 

Atelie: Pintura /' - 60 60 

Atelie: Video-Arte ~ - 60 60 
,/ 

Atelie: Xilogravura - 60 60 

Para integralizar o Nucleo de Forma9ao Espedfica do Curso de Licenciatura em 

Artes Visuais, o aluno devera ainda cursar no mfnimo 120h/a de disciplinas em Atelie, 

isto e, devera escolher do is atelies dentre os oferecidos pelo curso. 

ISClplmas lptatlvas n· · r o 
Codigo Nome CH CH CH 

r 
' . ·r 

I~D;:i~J 
\ ~rf't.uria 

' r" ·al -

120 

120 

Teo rica Pnitica. Total 

APT- 54 Arte Moderna /' 30 - 30 

APT- 56 As Artes no Seculo XIX / 
60 - 60 

APT-51 Antropologia da Arte / 60 - 60 
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ARP-32 Cinema 45 - 45 ~r~ ,,·etaria 

Geral 

ARP-40 Cinema de Anima<;:ao 15 15 30 

ARP-39 Hist6ria em Quadrinhos - 60 60 

APT-58 lntrodu<;:ao a Crftica de 60 - 60 

Arte 

APT-57 Introdu<;:ao a Hist6ria 60 - 60 

das Artes a partir da 

Modernidade 

APT-26 Serigrafia 30 30 60 

APT-52 Sociologia da Arte 60 - 60 

Para integralizar o Curricula do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, o aluno deveni 
cursar no mfnimo 75h/a de Disciplinas Optativas. 0 aluno podeni cursar as disciplinas do 
elenco de optativas acima relacionadas, como, tambem, qualquer disciplina dos outros cursos 
da UFU, desde que sua matricula obede<;:a as Normas de Gradua<;:ao e seja aceita no Curso 
pretendido. 

8.3.2.Nucleo de Forma.;ao Pedagogica 

Esse Nucleo de Forma<;:ao com carga honiria de 1.1 05hs converte-se urn eixo 

articulador dos conhecimentos necessarios a forma<;:ao do professor de Artes Visuais 

que atua na Educa<;:ao Basica, bern como em outros espa<;:os de ensino e aprendizagem 

em Artes Visuais. Ele sera o ponto nodal da reflexao sistematica sobre o fazer desse 

profissional, devendo desempenhar, ao Iongo de todo o curso, fun<;:ao integradora do 

curriculo. 0 Nucleo de Forma<;:ao Pedag6gica e tornado sob duas dimensoes que se 

complementam, constituindo o eixo articulador da pratica docente: 

- Dimensao teorico-pnitica dos conhecimentos sobre educa.;ao, ensino e 

aprendizagem 

Nessa dimensao a articula<;:ao te6rico-pratico pedag6gica estara evidenciada pelo 

trabalho de analise dos diferentes espa<;:os educativos, analise das praticas, 

procedimentos recursos e tecnicas de ensino, dos problemas relacionados ao 

aprendizado e dos conhecimentos advindos da experiencia do estudante. Destacam-se 

aqui, os estudos que tem como objetivo a realidade educacional de escolas de Educa<;:ao 

Basica, seus processos de organiza<;:ao e gestao administrativa e pedag6gica; a realidade 

de outros contextos educativos nao escolares, as polfticas publicas para a educa9ao 
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brasileira, a organiza9ao do ensino e dos currfculos da Educa9ao Basica os processos de 

ensino-aprendizagem e de desenvolvimento humano e as metodologias de ensino e 

aprendizagem. 

Componente curricular dessa dimensao: 

• Disciplinas obrigat6rias te6ricas e te6rico-praticas (180hs) 

- Dimensao teorico-pnitica dos conhecimentos sobre os contetidos do ensino 

em Artes Visuais que sao objeto da atua~ao do professor 

Nessa dimensao destacam-se o Projeto Integrado de Pratica Educativa- PIPE- e o 

estagio Licenciatura. No curso de Licenciatura em Artes Visuais estes componentes 

curriculares serao desenvolvidos de modo a possibilitar a analise fundamentada dos 

processos educativos que se desenvolve em contextos escolares e nao escolares, pois 

estes sao campos de atua9ao profissional do professor de Artes Visuais. Apesar de 

constitu[rem componentes curriculares distintos, o PIPE e o estagio Licenciatura sao 

aqui concebidos e realizados de forma integrada e complementar. Essa dimensao 

pratica estara presente ao Iongo de todo o curso. 

Os componentes curriculares dessa dimensao sao: 

• Disciplinas Peadag6gicas articuladas ao PIPE (240hs) 

• PIPE (280hs) 

• Estagio (405hs) 

N tiel eo de Forma~ao Pedagogico 

Codigo Nome CH CH CH 

Teo rica Pnitica Total 

4----- Didatica Geral 60 - 60 

Fundamentos da 30 30 60 

Educa9ao em Artes 

Metodologia do Ensino 30 30 60 

em Arte 

Metodologia de Pesquisa 30 30 60 

em Atte 

Politica e Gestao da 60 - 60 
Q----

Educa9ao 



-f _______. Psicologia da Educ3.9ao 60 60 

Teoria e Critica da Arte 30 30 60 

Pnitica Especifica 
Pro.ieto Inte2rado de Pnitica Peda262ica (PIPE) 

C6digo Nome CH CH CH 

Too rica Pratica Total 

PIPE 1 Vinculado a - 30 30 

disciplina: Fundamentos 

da Educacao em Arte 

PIPE2 15 30 45 

PIPE 3 Vinculado a - 30 30 

disciplina: Metodologia 

da Pesquisa em Arte e 

Ensino da Arte 

PIPE4 15 30 45 

PIPE 5 Vinculado a - 45 45 

disciplina: Metodologia 

do Ensino em Arte 

PIPE 6 Vinculado a - 45 45 

disciplina: Teoria e 

Critica da Arte 

PIPE 7 Semiml.rio de - 40 40 

Pratica Educativa 

E ' . L. stag10 ICeDCiatura 
C6digo Nome CH CH CH 

Too rica Pnitica Total 

Estligio Supervisionado 1 30 30 60 

Estitgio Supervisionado 2 30 90 120 

Estagio Supervisionado 3 30 90 120 

Estagio Supervisionado 4 15 90 105 



8.3.3.Nucleo de Forma.;ao Academico-Cientifico-Cultural 

Perfazendo urn total de 200hs esse Nucleo de Forma<;ao reune as atividades de 

enriquecimento curricular de natureza academica, cultural, artistica, cientifica ou 

tecnol6gica que se voltam para a complementa<;ao da forma<;ao do graduando em Artes 

Visuais, tanto no ambito do seu conhecimento profissional quanta no ambito de sua 

prepara<;ao etica. cientlfica e cidada. 0 elenco das atividades . academicas 

complementares que, por escolha do estudante, poderao ser computadas para a 

integraliza<;ao curricular, encontra-se no item 8.6. 
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-8.3.5.Componentes Curriculares por Periodo- Modalidade: Licenciatura 

F~"~l --·--·--· 
Carga I .1/v~...,.- I 

Periodo Componente Honiria Nucleo Categoria Pre-Requisit\ · ;;~~-;;;;-· 

Curricular T p Total 
1"1111.:7n ·o! -10 Hist6ria da Arte 1 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Livre 

Fundamentos do 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Desenho 
Fundamentos 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Tridimensionais 
Fotografia 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Fundamentos da 30 30 60 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Educa9ao em arte 
PIPE 1 - 30 30 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

20 Historia da Arte 2 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Hist6ria da Anc 
I 

Desenho: Modelo Vivo 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos do 
Desenho 

Cria9ao da Forma 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos do 
Descnho 

Arte Computacional 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Psicologia da Arte 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientiftco- Obrigat6ria Livre 
Complementar* 

Cultural 

PIPE 2 15 30 45 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 

30 Arte Contemponlnea 1 60 - 60 Esgecifica Obrig_at6ria Livre 
Desenho: Materiais 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos do 

Expressivos 
Desenho 

Composi9ao e Cor 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamcntos do 
Desenho 

Xilogravura 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Livre 
Metodologia da 30 30 60 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Pesquisa em Arte 
PIPE 3 - 30 30 Pedag_6gica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

40 Arte Contemponinea 2 60 - 60 Especifica Obrigat6ria Artc 
Contemporiinca I 

Pintura 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Composiyao c 
Cor 

Ceramica 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos 
tridimensionais 

Gravura em Metal 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos do 
Desenho 

Escultura 30 30 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos 
tridimensionais 

PIPE 4 15 30 45 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * C ienti fico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* 

Cultural 
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so Arte no Brasil 60 - 60 Especifica Obrigat6ria 
\S8t:~:-·: 

Livre~I"J:al 
Atelie: ** - 60 60 EsQ_ecifica Obrigat6ria ** 
Didatica Geral 60 - 60 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Metodologia do Ensino 30 30 60 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
da Arte 
Estagio 30 30 60 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Supervisionado 1 
PIPE 5 15 30 45 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

60 Teoria e Critica da Arte 30 30 60 Pedag6gica Obrigat6ria Arte 
Contemporanea2 

Atelie: ** - 60 60 Especifica Obrigat6ria ** 
Politica e GesHio da 60 - 60 Pedag6gica Obrigat6ria Metodologia 

Educac;:ao do Ens. da 
Arte 

Estagio 30 90 120 Pedag6gica Obrigat6ria Estagio I 

Supervisionado2 
PIPE 6 - 45 45 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

r Trabalho de Conclusao 60 60 120 Especifica Obrigat6ria Livre 
de Curso 1 
Psicologia da Educac;:ao 60 - 60 Pedag6gica Obrigat6ria Metodologia 

do Ens. da 
Arte 

Estagio 25 95 120 Pedag6gica Obrigat6ria Estagio 2 

Supervisionado3 
PIPE 7 - 40 40 Pedag6gica Obrigat6ria Livre 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

go Trabalho de Conclusao 60 60 120 Especifica Obrigat6ria TCCI 

de Curso 2 
Optativa * * * - - *** Especifica Obrigat6ria Livre 
Estagio 15 90 105 Pedag6gica Obrigat6ria Estagio 3 

Supervisionado4 
Atividade - - * Cientifico- Obrigat6ria Livre 
Complementar* Cultural 

* Para mtegrahzar o curricula do Curso de L1cenc1atura em Artes V1sums, o aluno 
devera realizar, no minimo, 200h de Atividades Academico-Cientifico-Culturais, 
durante o periodo regular do curso; 

** Para integralizar o curricula do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, o aluno 
deveni cursar no minimo 120h/a de disciplinas em Atelie, isto e, deveni escolher quatro 
atelies dentre os citados abaixo, oferecidos pelo curso. 
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Carga 
\:::~: :.J:r:~.~ 

-Periodo Componente Horaria Nucleo Categoria Pre-Requisito 

Curricular T p Total 

Atelie: Arte - 60 60 Especifica Obrigat6ria Arte 

Computacional Computacional 

Atelie: Cen1mica - 60 60 Especifica Obrigat6ria Cenlmica 

Atelie: Corpo e Expressao - 60 60 Especifica Obrigat6ria Fundamentos 
tridimensionais 

Atelie: Desenho - 60 60 Especifica Obrigat6ria Desenho: Mat. 
Expressivos 

Atelie: Escultura - 60 60 Especifica Obrigat6ria Escultura 

Atelie: Fotografia - 60 60 Especifica Obrigat6ria Fotografia 

Atelie: Gravura em Metal - 60 60 Especifica Obrigat6ria Gravura em 
Metal 

Atelie: Instalas:ao - 60 60 Especifica Obrigat6ria Escultura 

Atelie: Multimidia - 60 60 Especifica Obrigat6ria Arte 
Computacional 

Atelie: Pintura - 60 60 Especifica Obrigat6ria Pintura 

Atelie: Video-Arte - 60 60 Especifica Obrigat6ria Arte 
Comp/fotografia 

Atelie: Xilogravura - 60 60 Especifica Obrigat6ria Xilogravura 

*** Para integralizar o curricula do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, o aluno 
deveni cursar no minimo 75h/a de disciplinas optativas. 

8.3.6.Quadro- Sintese: Modalidade Licenciatura 
CHTOTAL Percentual 

Nucleo de Formas;ao Especifica 1.575h/a 54,69% 
Nucleo de Formas;ao Pedag6gica 1.105h/a 38,37% 
Nucleo de Formas;ao Academico-Cientifico-Cultural 200h/a 6,94% 
TOTAL 2880h/a 100% 
Componentes obrigat6rios 2.605h/a 90,45% 
Componentes de escolha Optativas e Atividades 275h/a 9,55% 
complementares 

TOTAL 2.880h/a 100% 
Pnitica como componente curricular 520h/a 18,05% 
Estagio Curricular Supervisionado 405h/a 14,06% 
Conteudos de natureza cintifico-cultural 1.755h/a 60,93% 
Outras formas de atividades academico-cientifico-culturais 200h/a 6,05% 
TOTAL 2.880h/a 100% 
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8.3.7.GRADE DE FLUXO CURRICULAR DO CURSO DE ARTES VISUAlS ---~ ---;-·;;;~ 
LICENCIATURA ' " n!:., 

OI 0 Perlodo 02°Perlodo 03° Periodo 04° Periodo 05°Periodo 06°Periodo 07°Perlodo 08°Perlodo 
Hist6ria da Arte Hist6riada Arte Arte Arte no Brasil Teoria e Trabalho Trabalho 
I Arte 2 Contemponinea Contemporanea Critica da de de 

I 2 Arte Conclusao Conclusao 
de Curso I de Curso 2 I 

60h 60h 60h 60h 60h 60h 120h 120h I 
Fundamentos Desenho- Desenho- Pintura Atelie Atelie Psicologia Optativa I 
do Desenho Modelo Vivo Materiais da Obrigat6ria 

Expressivos Educa<;ao 
60h 60h 60h 60h 60h 60h 

Fundamento Cria<;ao da Composi<;ao e Ceramica Didatica Politica e 
Tridimensionais Forma Cor Gestao 

60h 60h 60h 60h 60h 60h 60h 75h 
Fotografia Arte Xilogravura Gravura em Metodologia Estagio Estagio Estagio I 

Computacional Metal do Ensino em Supervisio- Supervisio- Supervisio- I 
Arte nado II nado Ill nado IV 

60h 60h 60h 60h 60h 120h 120h 
Fundamentos Psicologia da Metodologia de Escultura Estagio 
da Educa<;ao Arte Pesquisa em Supervisionado 
em Arte Arte 

60h 60h 60h 60h 60h 
PIPE I (30H) PIPE 2 (45H) PIPE 3 (30H) PIPE 4 (45h) PIPE 5 (45h) PIPE6 PIPE 7 

(45h) (40h) 
OBS: Atividades Complementares (extracurricular)= 200h 

= Disciplmas Optat1vas 75h 

8.4. DETALHAMENTO: NUCLEO DE FORMA<;AO PEDAGOGICA- PROJETO 
INTEGRADO DE PRATICA EDUCATIVA 

A Licenciatura em Artes Visuais foi baseada nas normas legais, nas discussoes da UFU e 

em pesquisas realizadas em cursos de gradua<;ao de outras institui<;oes: 

" e de consenso entre o grupo pesquisado que os alunos devem caminhar 
juntos ate urn certo perlodo e depois fazem sua escolha de especializa<;iio, 
ou seja, Bacharelado ou Licenciatura. lsso e positivo, tanto no 
concernente a forma<;ao basica ao educador em arte, quando, na pnitica, 
em termos de agrupamento e honirios. Pode-se perceber, porem, que 
alguns professores que trabalham nos dois primeiros anos de curso, no 
ciclo basico. Nao tern consciencia de que podem ajudar os alunos a 
construir integralmente seu conhecimento. Fica claro que, durante o 
curso, ocorrerao momentos dirigidos para a arte e outros mais dirigidos 
para seu ensino. E desejavel, entretanto, que, sempre que seja possivel , a 
intera<;ao entre arte ensino de arte seja estabelecida. Afinal, todos sao 
professores e podem contribuir para a forma<;ao de futuros profissionais 
nesta area (PIMENTEL, 1999, P.160-161 )." 
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A Licenciatura em Artes Visuais, de acordo com este pensamento e respondendo -~ 

normas legais que preveem a integraliza9ao de no minimo 2.800(duas mile oitocentas) horas

Resolu9ao CNE/CP2 de 19/02/2002 - nas quais a articula9ao te6rica-pnitica garante nos termos 

dos seus projetos pedag6gicos, estabelece as seguintes dimensoes dos componentes do Nucleo 

de Forma9ao Pedag6gica. 

8.4.1.Dimensao teorica-pratica dos conhecimentos sobre Educa-;ao, Ensino e 

Aprendizagem 

As disciplinas do Nucleo de Forma9ao Pedag6gica promovem a articula9ao te6rico 

pnitica e tern por finalidade propiciar a transposi9ao didatica dos conhecimentos apreendidos 

durante o curso de Artes Visuais e criar condi96es para a vivencia de situa96es concretas e 

diversificadas, relacionadas a profissao docente. A discussao, atualiza9ao e reflexao dos 

conhecimentos em ensino de Artes Visuais sao instrumentos para a motiva9ao para o 

desenvolvimento de pesquisa sobre o processo de ensino e aprendizagem. Os componentes que 

constituem essa estrutura curricular sao: 

• Disciplinas Obrigatorias do Nucleo de Forma-;ao Pedagogica: 

Fundamentos da Educa9ao em Arte (60h/a) 

Didatica Geral (60h/a) 

Politica de Gestao da Educa9ao (60h/a) 

Psicologia da Educa9ao (60h/a) 

Metodologia do Ensino da Arte (60h/a) 

Metodologia da Pesquisa em Arte (60h/a) 

Teoria e Critica da Arte (60h/a) 

8.4.2.Dimensao Teorico-Pnitica dos conhecimentos sobre os conteudos da 

Educa-;ao Basica que sao objeto de atua-;ao do professor 

Nesta dimensao, destacam-se Projeto Integrado de Pratica Educativa (PIPE) e o Estagio 

Supervisionado. Esses Componentes Curriculares serao desenvolvidos de modo a possibilitar 

a analise fundamentada dos processos educativos que se desenvolvem em contextos escolares 

e nao escolares, pois estes sao campos de atua9ao profissional do professor de Artes Visuais. 

Apesar de se constituirem em componentes curriculares distintos, o PIPE e o Estagio 

Supervisionados foram concebidos e realizados de forma integrada e complementar. 

42 



/ 

,.... ......... , ....... ,. 

F II / '. ~~ ., 

<s,,:,{£ 
8.4.2.1Projeto Integrado de Pnitica Educativa \,,9, . · 
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0 Projeto Integrado de Pnitica Educativa (PIPE) e "componente curricular integrador dos 

estudos desenvolvidos sobre temas pedag6gicos e sua contextualizayao nos diferentes espa9os 

educativos" (Resoluyao n°03/2005, CONSUN,p.8). Esta inserido no Nucleo de Formayao Pedag6gica 

perfazendo uma carga horaria total de 280hs. 0 PIPE tern carater interdisciplinar e preve o 

desenvolvimento de a96es didatico-pedag6gica nos diversos ambitos de atua9ao profissional, e a 

reflexao sobre os processos de ensino aprendizagem nas areas de atua9ao especifica do professor. Sua 

execu9ao proporcionara ao aluno a oportunidade inicial de conhecer, analisar e intervir no espayo 

escolar ou em outros ambientes educativos. 

0 PIPE tern por finalidade propiciar: 

• A integraliza9ao entre os conhecimentos sobre Artes Visuais, Educa9ao e Ensino

aprendizagem; 

• A transposi9ao didatica dos conhecimentos apreendidos e que serao objeto de sua 

interven9ao no contexto escolar formal e informal; 

• A reflexao sobre condicionantes sociais, hist6ricos e pedag6gicos que caracterizam o 

processo de ensino-aprendizagem das Artes Visuais por diferentes instrumentos; 

• A motivayao para o desenvolvimento de pesquisas no processo de ensino-aprendizagem 

das Artes Visuais na Educa9ao Basica. 

Procedimentos de Execu~ao do PIPE 

As atividades do PIPE estarao distribufdas em numero de 240 horas do 1 o ao 6° perfodo e 40 hs 

de Seminario de Praticas Pedag6gicas no 7°perfodo, nao estando inseridas na grade curricular como 

disciplina, mas sim como atividades orientadas integrantes do Nucleo de Forma9ao Pedag6gica, no 

PIPE 1, 3, 5 e 6 em conjunto com as disciplinas que comporao os respectivos periodos. No aspecto 

...., funcional, o PIPE esta organizado a partir de urn eixo central, dividido em seis projetos parciais 

relacionados a cada periodo letivo. 

Cada projeto parcial sera coordenado pelos professores das disciplinas ao qual esta vinculado. 

PIPE I vinculado a disciplina Fundamentos da Educa9ao em Arte; 

PIPE2 articulado ao PIPE I; 

PIPE3 vinculado a disciplina Metodologia da Pesquisa em Arte; 

PIPE4 articulado ao PIPE 3; 

PIPES vinculado a disciplina Metodologia do Ensino da Arte; 

PIPE6 vinculado a disciplina Teoria e Critica da Arte; 

PIPE7 Seminario de Praticas Pedag6gicas. 

Cada Coordenador devera dedicar horario para atendimento aos alunos nas fases de preparayao, 

de desenvolvimento e de encerramento das atividades. 
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Ao final de cada semestre, os discentes deverao encaminhar ao coordenador do PIP 

correspondente, relat6rios individuais das atividades desenvolvidas, para possibilitar 

aproveitamento das horas/aulas coue.sponqente~. aos periodos. Ap6s o Semimirio realizado 

no 7° periodo os discentes:deverao encaminhat,ac(c.oo.rdenador do PIPE7 e ao coordenador 

do Curso de Artes Visuais, os comprovantes devidamente assinados pelo 

professor/coordenador responsavel bern como relat6rio individual final de todas as 

atividades para possibilitar o aproveitamento das horas aulas correspondentes. 

Os professores e estudantes envolvidos nestes projetos devem elaborar, aplicar e 

avaliar conjuntamente procedimentos que possibilitem a vivencia pedag6gica de atividades 

de ensino exteriores a sala de aula, construindo praticas possiveis de aplicac;ao a comunidade 

extema, tanto em ambiente escolar, com o envolvimento de professores e alunos do Ensino 

Basico, como em ambientes de educac;ao informal. 

0 Seminario de Pesquisa e Pratica Pedag6gica tera por objetivo a finalizac;ao dos 

projetos. Nos mesmos ocorrerao mementos de reflexao sobre a formac;ao do educador
L 

pesquisador, exposic;ao da experiencia em planejar, preparar, executar e avaliar das 

atividades de ensino. 

PIPE 1 

Vinculado a disciplina Fundamentos da Educac;ao em Arte e coordenado pelo professor 
•. 

da disciplina, constara essencialmente de atividades integradas envolvendo conceitos e 

procedimentos que fundamentam a formac;ao do profissional em Artes Visuais. A preparac;ao 

das atividades devera ocorrer desde o inicio do semestre letivo, envolvendo professores e 

~: alunos numa participac;ao criativa ao Iongo do processo. 

PIPE2 

Articulado ao PIPE 1, dara continuidade ao projeto agora em carater de conclusao e 

avaliac;ao. 

PIPE3 

Vinculado a disciplina Metodologia da Pesquisa em Arte e coordenado pelo professor 

da disciplina. Constara essencialmente de atividades integradas envolvendo conceitos e 

procedimentos referentes a Metodologia da Pesquisa em Arte, producyao autoral em poeticas 

visuais em seus aspectos metodol6gicos, te6rico-praticos, hist6ricos e esteticos. A 
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das atividades deveni ocorrer desde o inicio do semestre letivo, envolvendo profess~~~~~ 

alunos numa participac;ao criativa ao Iongo do processo. ... 

PIPE 4 

Constani essencialmente de atividades integradas envolvendo conceitos e procedimentos 

referentes a Metodologia da Pesquisa em Arte, processos de criac;ao e docencia em Artes 

Visuais em seus aspectos metodol6gicos, te6rico-pniticos, hist6ricos e esteticos. A preparac;ao 

das atividades deveni ocorrer desde o inicio do semestre letivo, envolvendo professores e 

alunos numa participac;ao criativa ao longo do processo. 

PIPE 5 

Vinculado a disciplina Metodologia do Ensino da Arte e coordenado pelo professor da 

disciplina. 0 PIPES, constani essencialmente de atividades integradas envolvendo conceitos e 

procedimentos referentes a Metodologia do Ensino em Artes Visuais, promovendo o ensino

aprendizagem desenvolvendo ac;oes educativas e produc;ao reflexiva. A preparac;ao das 

atividades devera ocorrer desde o inicio do semestre letivo, envolvendo professores e alunos 

numa participac;ao criativa ao longo do processo. 

PIPE6 

Vinculado a disciplina Teoria e Critica de Arte e coordenado pelo professor da 

disciplina. 0 PIPE6, constara essencialmente de atividades integradas envolvendo conceitos e 

procedimentos referentes a Teoria e Critica, promovendo o ensino-aprendizagem 

desenvolvendo ac;oes educativas e produc;ao reflexiva. 

PIPE7 

0 Seminario de Pratica Pedag6gica, 40h/a, tera por objetivo a finalizac;ao dos projetos. 

Consistira em processo de socializac;ao e reflexao sobre a formac;ao do educador-pesquisador, 

exposic;ao da experiencia em planejar, preparar, executar e avaliar das atividades 

desenvolvidas nos PIPEs anteriores. 

OBS.Bacharelado 

No Curso de Artes Visuais a modalidade Bacharelado, o Nucleo de Formac;ao 

Pedag6gica se justifica uma vez que historicamente e tendencia a atuac;ao pedag6gica do 

bacharel em Artes Visuais ( escolas especificas, atelies, aulas particulares). 
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OBS.Bacharelado 

No Curso de Artes Visuais a modalidade Bacharelado, o Nucleo de Forma~ao 

Pedag6gica se justifica uma vez que historicamente e tendencia a atua~ao pedag6gica do 

bacharel em Artes Visuais ( escolas especificas, atelies, aulas particulares). 

A sistematica do PIPE na modalidade bacharelado segue as diretrizes gerais do que foi 

exposto na modalidade Licenciatura, mas restrita unicamente aos PIPEs 1,2,3 e 4. 



FICHA MODELO DE ACOMPANHAMENTO DO PIPE 

Nome da disciplina: _______________________ _ 

Professor responsiivel: ______________________ _ 

Aluno: ____________________________ __ 

No de matricula: ________________________ _ 

Atividades desenvolvidas: _____________________ _ 

Objetivos previstos: _______________________ _ 

N° de horas cumpridas: ______________________ _ 

PROCEDIMENTOS 

DESENVOLVIMENTO 

OBJETIVOS ALCAN(:ADOS 

0 bservac;:oes: 

AI uno 

Professor responsiivel 



8.4.2.2.Estagio Supervisionado da Licenciatura em Artes Visuais 

De acordo com a Resolw;ao CNE/CP 2, de 19 de dezembro de 2002, que institui a dura<;ao 

e a carga horaria dos cursos de licenciatura, de gradua<;ao plena e de forma<;ao de professores da 

Educa<;ao Basica em nivel superior, a carga horaria destinada ao Estagio Cun·icular 

Supervisionado deve completar no minimo, 400hs. 0 Curso Licenciatura em Artes Visuais da 

Universidade Federal de Uberlandia, no cumprimento dessa resolu<;ao, contempla 405 horas de 

Estagio Supervisionado. 

0 Estagio Curricular Obrigat6rio para alunos da Universidade Federal de Uberlandia esta 

definido de acordo com o Projeto Politico Pedag6gico deste curso e da Universidade como um 

momento privilegiado do processo de forma<;ao do licenciado em Artes Visuais. Promove a 

aproxima<;ao com a realidade do campo de trabalho estabelecendo pontes entre a teoria e a 

pratica deste ensino. 0 confronto com a diversidade das praticas, com as dificuldades do campo, 

com os desafios institucionais, faz do estagio um laborat6rio de possibilidades de supera<;ao e 

avan<;o metodol6gicos. 

De acordo com o parecer CNE/CEB n°22/2005 que regulamenta o ensino das Artes 

Visuais garantindo ao nosso aluno assumir aulas na rede oficial de ensino independente da 

nomenclatura presente no diploma (Educa<;ao Artistica, Artes Plasticas ou Artes Visuais). Outra 

regulamenta<;ao importante foi o Parecer CNE/CEB n°4/98 e a Resolu<;ao dele decorrente que 

nao pode refor<;ar a no<;ao de polivalencia na forma<;ao e atua<;ao dos Professores de Arte. No 

Iugar da polivalencia, buscamos os processos interdisciplinares e multiculturais criticos do 

ensino da arte. Geralmente a Educa<;ao Basica encontra-se presa a uma concep<;ao polivalente 

de ensino de arte, superada historicamente pelos arte-educadores, mas ainda vigente nas praticas 

escolares. 

Objetivos: 

0 Estagio CuiTicular, na Faculdade de Artes Visuais, de acordo com as normas gerais da 

UFU, visa um espa<;o de reflexao com atua<;ao para que o licenciado interaja com a pluralidade 

de contextos educacionais ( educa<;ao formal e nao formal), nos quais o ensino/aprendizagem de 

Artes Visuais aconte<;a ou possa vir a acontecer. A pretendida influencia mutua se dara por meio 

de pesquisa (investiga<;ao), da observa<;ao, reflexao e interven<;ao da arte educativa. 

0 Estagio Curricular em Artes Visuais visa propiciar o exercicio pedag6gico de 

manifesta<;ao da cultura visual, enfatizando seus aspectos s6cios hist6rico-culturais. Embora o 

campo de atua<;ao desta pratica seja amplo, e importante ressaltar sua especificidade, ou seja: os 



aspectos esteticos, artfsticos e culturais de mediac;ao e construc;ao da realidade e do 

relacionamento humano diferenciando-se, no entanto, dos processos de m1e terapia e de 

assistencia social. Neste vies, identidade cultural objetiva-se a formac;ao critica e aut6noma do 

educando por meio da informac;ao, contextualizando a produc;ao. 

Forma~ao Pedagogica 

0 nucleo de disciplinas voltadas para a Pnitica de Ensino foi dividido contemplando a 

Formac;ao do Educador. A Fonnac;ao Pedag6gica e os Estagios Supervisionados. Erstas 

disciplinas estao previstas ao Iongo do fluxograma do curso, desde seus periodos iniciais. 

Buscou-se, assim, garantir um aprofundamento gradativo e integrado da aprendizagem te6rica e 

da experimentac;ao pratica sobre os desafios de educac;ao em geral e das especificidades do 

ensino em Artes Visuais. 

Esbigios Supervisionados 

Os estagios serao desenvolvidos individualmente ou em grupo. No segundo caso, a 

atuac;ao de cada um dos participantes do grupo sera definida de acordo com as caracteristicas do 

local do estagio. 0 planejamento do estagio deve ser entendido como um processo, com tempo 

para flexibilidades, possfveis revisoes, modificac;oes e avaliac;oes. Disciplinas: 

• Estagio Supervisionado 1 - Imersao do cotidiano escolar. 

Mapeamento de possibilidades, reconhecimento de teiTit6rios dos diversos niveis do 

Ensino Formal, sejam estes, em instituic;oes de ensino Municipais, Estaduais, Federais e 

Particulares. Entender a diversidade das situac;oes das maneiras onde arte tem espac;o. 

Elaborac;ao descritiva e analitica de um relat6rio de campo. 

• Estagio Supervisionado 2 - Desenvolvimento da intervenc;ao pedag6gica. 

Elaborac;ao e execuc;ao de proposta desenvolvida a partir da realidade observada no 

Estagio 1, contemplando ac;oes arte educativa em escola-campo ( oficinas/atelie, mini

cursos e palestras) avaliac;ao e processo e em parceria das etapas do processo. 

• Estagio Supervisionado 3 - Imersao em situac;ao de ensino nao formal. 

Mapeamento e imersao em experiencias arte educativas em espac;os nao formais de ensino 

que privilegiem as multiplas relac;oes entre arte cultura. Estruturac;:oes de projetos, 

planejamentos de oficinas/atelies e avaliac;ao, assim como de relac;oes visando arte e as 
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possiveis comunidades. Elabora9ao e execu9ao do relat6rio final por meio de 

visual e reflexao te6rica-conceitual. 

• Estagio Supervisionado 4 - Elaborac;ao e execu9ao de projetos de ac;ao cultural 

educativa. 

Elabora9ao e execu9ao de projeto de interven9ao cultural-educativa em diferentes espa9os 

coletivos (espa9os publicos, museus, galerias). Desenvolvimento de materiais pedag6gicos 

e recursos tecnol6gicos a ser utilizados durante o projeto. 

OBS. De acordo com a Resolu9ao CNE/CP 02/2002 Art.1 ,§ unico. 

Caso o graduando exer9a ou tenha exercido, de acordo com a Resolu9ao acima, atividade 

regular na Educa9ao Basica, podera ter redu9ao de 200h/a na carga horaria do Estagio 

Supervisionado, se esta atividade tiver ocorrido no maximo ate 2 anos antes de seu 

ingresso no Ensino Superior. Para tanto, devera formalizar seu pedido de redu9ao de carga 

horaria quando estiver cursando o estagio licenciatura, anexando documenta9ao que 

comprove sua atua9ao profissional. Este pedido com a documentac;ao ·sera enderec;ado ao 

Colegiado do Curso que emitira parecer de acordo com o seguintes criterios: 

Periodo/tempo de atua9ao Profissional 

Analise da documenta9ao emitida pela institui9ao em que o graduando exerceu ou 

exerce atividade profissional 

8.5.Diretrizes: Trabalho Conclusao de Corso (TCC 1 e TCC 2) 

0 Trabalho de Conclusao de Curso (TCC) tem por objetivo "estimular a capacidade 

investigativa" e produtiva do graduando e contribuir para a forma9ao profissional, cient[fica e 

artfstica do estudante (Resolu9ao: CONGRAD n°02/2004, art. 18). 

No Curso de Gradua9ao em Artes Visuais - Bacharelado ou Licenciatura - o TCC tem 

tambem por objetivo iniciar o aluno na pesquisa em arte promovendo sua melhor formac;ao 

como artista e como professor, tendo a pesquisa tambem como campo profissional. 

0 Trabalho de Conclusao de Curso sera desenvolvido e realizado por meio das disciplinas: 

• Trabalho de Conclusao de Curso 1, 7° Periodo ( 120hs) 

• Trabalho de Conclusao de Curso 2, go Periodo (120hs) 

Em razao dos diversos enfoques que se pode lan9ar e das especificidades da prodw;ao em 

Artes Visuais o TCC podera abarcar uma gama ampla de objetos de estudos, bem como de 
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0 Trabalho de Conclusao de Curso sera individual e devera conter OS princfpios gerais de 

urn trabalho de pesquisa cientifica, sob a orientac;ao docente. Na disciplina Trabalho de 

Conclusao de Curso 1, o discente devera definir o objeto de estudo, elaborar e iniciar urn 

projeto de pesquisa sob orientac;ao de urn professor orientador. Na disCiplina Trabalho de 

Conclusao de Curso 2 o discente concluira a pesquisa, com a orientac;ao do mesmo orientador 

e realizara defesa publica. 

Quanto a orientac;ao dos TCCs, dispoe-se que: 

• A relac;ao nominal dos professores orientadores disponiveis, suas respectivas areas 

de pesquisa e atuac;ao e o numero de vagas, serao divulgados com antecedencia de 

trinta dias do prazo estabelecido para matricula. 

A escolha do orientador sera feita pr meio de contato pessoal entre o aluno e o 

professor da UFU, sendo que o professor devera autorizar a matricula do aluno por 

escrito para a disciplina Trabalho de Conclusao de Curso I desta forma 

comprometendo-se em orienta-lo nessa disciplina e no TCC 2. 

• 0 professor orientador tera autonomia para estabelecer as normas de selec;ao de 

seus orientados. A mudanc;a de orientac;ao s6 podera ocorrer mediante aprovac;ao 

do Colegiado do Curso. 

• A Coordenac;ao do Curso de Artes Visuais fixara as datas de apresentac;ao do TCC 

em julgamento aberto ao publico. 

0 orientador tera como atribuic;oes: 

Orientar o aluno no seu processo de elaborac;ao do projeto e nas varias 

etapas de desenvolvimento da pesquisa, avaliando-o; 

Estabelecer como orientando o plano de trabalho; 

Constituir, nomear e presidir a Banca de Defesa do TCC 2, respeitando que 

no m[nimo urn dos membros da mesma pertenc;a aos quadros do 

departamento de Artes Visuais/F AFCS. 

Havendo interface de areas, podera existir a figura do co-orientador, sendo garantido ao 

mesmo a participac;ao na Banca Examinadora. 

A Banca Examinadora tera como atribuic;oes: 

• A val iar o Trabalho de Conclusao de Curso 2; 
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• ArgUir o candidato e atribuir uma nota de acordo com as normas vigentes na UFU. 

0 orientando tera com atribui96es: 

• Cumprir , rigorosamente, as etapas estabelecidas no cronograma de trabalho; 

• Entregar o Trabalho de Conclusao de Curso, de acordo com as normas e prazos 

vi gentes; 

• Defender publicamente o trabalho desenvolvido; 

• Entregar na Coordena((ao do Curso de artes Visuais, a versao final com as 

corre96es sugeridas pela Banca, seguindo as normas vigentes. 

8.6.ATIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENT ARES 

De acordo com a Resolu((ao n°02/2004, do CONGRAD, Art.l4, "sao consideradas 

Atividades Academicas Complementares, aquelas de natureza social, cultural, cientifica e 

tecnol6gica que possibilitem a complementa((ao da forma((ao profissional do graduando, tanto 

no ambito do conhecimento de diferentes areas do saber, quanto no ambito de sua prepara9ao 

etica, estetica e humanista". 

No Curso de Gradua9ao em Artes Visuais essas atividades comporao 200h para as 

modalidades: Bacharelado e Licenciatura e serao escolhidas pelos graduandos levando-se em 

conta as atividades definidas pelo Colegiado do Curso. 

Os criterios de pontua9ao entendem as horas atividades como limite maximo aceito para 

cada atividade realizada, independentemente do tempo real despendido para sua execu((ao. 

Serao validadas somente as atividades realizadas desde o momenta de ingresso ate a 

conclusao do curso. Para isso, sera exigido a comprova((ao documental para cada atividade 

realizada ticando a criterio do Colegiado sua valida((ao. 

Do ponto de vista operacional, entende-se que cabe ao estudante a tarefa de administrar a 

sua realiza((ao de horas para fins do cumprimento das exigencias e totaliza((ao dos creditos 

necessarios para sua gradua9ao, devendo o mesmo procurar o 6rgao competente para a 

valida9ao dos comprovantes. 

Atividades Academico-Cientifico-Culturais ( Atribui~ao em horas-atividade) 

Grupo Tipo Categoria Pontos = CH 

Eventos Cientificos-Culturais: Organizador 80 
Congressos, Simp6sios. 

Membro de Comissao Organizadora 50 Col6quios, encontros e 
conferencias Monitor de Campo em Eventos 40 



Membra de Mesa-Redonda, debatedor 50 

Comunica~tiio 45 

Expositor de Paine! 25 

Participante Ouvinte 10 

Cientificos, Artisticos e Exposi9iio Individual de Arte 80 

Culturais: festivais, Exposi9iio Coletiva de Arte 40 

exposi~t5es, apresenta~t5es, Premia Aquisi~tiio 50 

encontros, mostras, feiras e Mensiio Honrosa 30 

sara us Organizador ou Produtor, Coordenador ou 80 

Curador 

Membra de Comissao Organizadora 50 

Membra de Mesa-Redonda. debatedor, 50 

apresentador 

Membra de Equipe Tecnica 40 

Monitor de Campo em Eventos 40 

Comunica~tiio 45 

Expositor de Paine! 25 

Participante, espectador ou visitante 10 

Politico- Culturais Organizador 80 

Membra de Comissao Organizadora 50 

Monitor de Campo em Eventos 40 

Membra de Mesa-Redonda, debatedor 50 

Comunica~tilo 45 

Expositor de Paine! 25 

Participante Ouvinte 10 

Grupo Tipo Categoria Pontos = CH 

Publica~oes Documentarios: filmes e Pradutor, Diretor artistico, Roteirista 80 

Videos Membra de Equipe Tecnica 40 

Obra individual 50 

Obra Coletiva 30 

Obra Premiada 40 

Livros cientificos, Au tor 80 

Artisticos e Culturais Co-au tor 50 

Organizador ou tradutor 50 

Autor de capitulo ou mtigo 40 



Co-autor de capitulo ou miigo 30 

Publica~t5es: Edi~t5es Autor ou Co-autor 80 

espectats Obra premiada 40 

Monografias Autor 80 

Peri6dicos Membro do Corpo Editorial ou 60 

Especializados: revistas, Consultivos 

cientificas, artisticas, 
A utor ou co-autor de artigo 35 

culturais 
Colunista ou cartunista 30 

Autor ou Co-autor de resenha 25 

Autor ou co-autor de comunicayiio 20 

Anais de Eventos Parecerista 60 

(impressos ou em CD- Autor ou Co-autor de trabalho completo 50 

Rom). Autor ou Co-autor de resumo 30 

Autor ou Co-autor de Paine! 20 

Folhetins, quadrinhos Produtor ou Diretor 50 

Membra do Corpo Editorial 40 

Colunista ou Cmiunista 35 

Colaborador Eventual 20 

Equipe Tecnica 20 

Grupo Tipo Categoria Pontos = CH 

Educa~ao e Superior Monitor (por semestre letivo) 40 

Ensino Medio e Fundamental Professor Efetivo ou contratado 40 

Professor Substituto eventual 20 

Mini-Cursos e Ministrante 30 

Oficinas/atelies Monitor 20 

Patiicipante 10 

Palestras Ministrante 15 

Participante 5 



Desenvolvimento e Produ9ao Coordenador 30 
de Equipamentos de Participante Executor 20 
laborat6rios e kits didaticos 

Pagina institucionais na Criador 30 
internet (Portal, Site, Blog) operador de manuten9ao 20 

Trabalho de Campo, Coordenador 30 

visitas ou viagens Monitor 20 

orientadas Participante 10 

Estagio nao Orientador 40 

Obrigat6rios Orientando 20 

lntercambio Participante Academico 50 

Participante Cultural 30 

Pesquisa Participante em grupo cadastrado 15 

Inicia9ao Cientifica 40 

Grupo Tipo Categoria Pontos = CH 

Participa~ao Entidades de Representa9ao Representante 30 

Politica Estudantil Membro participante 15 

Social Entidades empreendedoras: Organizador 40 

Cultural empresa Junior, etc. Participante 20 
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8. 7.FORMULARIO 

.ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS CURRICULARES 

1. DADOS DO ALUNO: 

Nome: 

Matricula: 

Modalidade: 

2. A TIVIDADES ACADEMICAS CURRICULARES REALIZADAS 

PERIODO DE CH PARECER DO 

ATIVIDADES COMPROV ANTE REALIZA(:AO EQUIV ALENTE COLEGIADO 
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8.8. POLITICA DE TRANSI<;AO 

0 estudo realizado sobre a migra9ao para o novo currfculo, considerou que em fmwao do 

Projeto Integrado de Pn'iticas Educativas, presente nas duas modalidades oferecidas pelo Curso 

de Artes Visuais, a migra9ao para o novo currfculo apenas dos alunos ingressantes 

(integral/notumo) e alunos transferidos a partir do ano de 2006. Esses alunos poderiam realizar 

excepcionalmente o PIPE 1,2,3,4, no decotTer do ano de 2007, realizando-se ainda as 

equivalencias necessarias para o aproveitamento dos estudos/disciplinas cursados nos semestres 

letivos superiores. 

8.8.1. Alunos ingressantes no anode 2005 e anos anteriores 

Nao ha migra<;ao desses alunos para os novos currfculos. Desta forma. os curriculos 

n°7006. 7007, 7608, 7609, denominados doravante curriculos atuais, devem ser oferecidos pelo 

Curso de Artes Vi sua is ate o ano de 2010, 

0 Colegiado do Curso de Artes Visuais ficara responsavel por informar aos alunos sobre 

as situa<;oes das disciplinas dos curriculos acima mencionados que deixarao de ser oferecidas a 

partir de 2010, havendo a obrigatoriedade dos discentes oficializarem suas matrfculas ou se 

enquadrarem em casos de equivalencia. tambem estipuladas e definidas pelo Colegiado. 

OBS: Os alunos ingressantes em 2005 poderao proceder a migra<;ao, mediante solicita<;ao 

dos mesmos ao Coordenador do Curso, que junto ao Colegiado do Curso, realizara analise do 

hist6rico escolar de cada aluno e proje<;ao de tempo necessaria para a conclusao da Gradua<;ao, 

o que confirmara ou nao a possibilidade da migra<;ao. 

8.8.2 EQUIV ALENCIA DE DISCIPLINAS PARA APROVEITAMENTO DE 

ESTUDOS 

Nt'icleo de Forma~ao Especifica 

CARGA HORARIA EQUIV ALENCIA 

COMPONENTES CURRICULARES T p TOTAL Codigo CH 

Arte Computacional 30 30 60 APT14 60 

Arte Contemporanea 1 60 - 60 APT 55 60 

Arte Contemponinea 2 60 - 60 - -

A11e no Brasil 60 - 60 APT 53 30 

ARP07 30 

Atelie: Arte Computacional - 60 60 - -
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Atelie: Ceramica - 60 60 APT20 60 ~o~J ~ ··--:······ --

Atelie de Desenho - 60 60 APT07 60 • . ·- -~-:::; ... J K:'·' cno 
Atelie Escultura 60 60 APT27 60 

f '.-. ,n/ 

- -
Atelie: Fotografia - 60 60 - -
Atelie: Gravura em Metal - 60 60 - -
Atelie: Instala<;:ao - 60 60 - 60 

Atelie Multimidia - 60 60 APT28 60 

Atelie: Corpo e Expressao - 60 60 - -
Atelie: Pintura - 60 60 APT18 60 

Atelie: Video-Arte - 60 60 - -
Atelie: Xilogravura - 60 60 - -

Cerfunica 30 30 60 APT16 60 

Composicao e Cor 30 30 60 APT01 120 

Criacao da Forma 30 30 60 APT04 120 

Desenho Materiais Expressivos 30 30 60 APT07 60 

Desenho Modelo Vivo 30 30 60 APT04 120 

Estetica 60 - 60 LETE 1 60 

Estudos A vancados 60 - 60 - -
Escultura 30 30 60 APT21 60 

Fotografia 30 30 60 APT09 60 

Fundarnentos do Desenho 30 30 60 APT01 120 

Fundarnentos Tridimensionais 30 30 60 APT 11 60 

Gravura em Metal 30 30 60 APT25 60 

Hist6ria da Arte 1 60 - 60 APT02 60 

Hist6ria da Arte 2 60 - 60 APT 54 30 

APT 53 30 

Interfaces da Arte 60 - 60 - -
Pintura 30 30 60 APT 10 120 

Trabalho de Conclusao de Curso 1 60 60 120 APT30 60 
e T6picos 

Especiais 1 60 

Psicologia da Arte 60 - 60 APTOS 60 



Trabalho de Conclusao de Curso 60 60 120 APT 33 60 
e T6picos 

Especiais 2 60 

Xi1ogravura 30 30 60 APT19 60 

Nucleo de Forma~ao Pedagogica 

CARGA HOAARIA EQUIV ALENCIA 

COMPONENTES T p TOTAL Codigo CH 

CURRICULARES 

Didatica Geral 60 - 60 HLP 16 60 

Fundamentos da Edvca<;ao em 30 30 60 APT12 60 

Arte 

Metodologia do Ensino em 30 30 60 APT24 60 

Arte 

Metodologia da Pesquisa em 30 30 60 APTOS 60 

Arte 

Politica e Gestao da Educa<;ao 60 - 60 PED 90 ou 60 

PED96 60 

Psicologia da Educa<;ao 60 - 60 HLP15 60 

Teoria e Critica da Arte 30 30 60 APT 58 60 

Estagio Licenciatura 

CARGA HORARIA EQUIV ALENCIA 

COMPONENTES T p TOTAL Codigo CH 

CURRICULARES 

Estagio Supervisionado 1 30 30 60 APT44 90 
--

Estagio Supervisionado 2 30 90 120 APT45 60 

APT46 90 

Estagio Supervisionado 3 30 90 120 APT47 120 

Estagio Supervisionado 4 15 90 105 - -
---- --· ----
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9. DIRETRIZES GERAIS E FUNDAMENTOS TEORICO-METODOLOGICOS 

PARA 0 ENSINO 

Como foi explicitado no item 5, sabre os principios e fundamentos que indicam a 

concep9ao te6rico-metodologica adotada neste projeto e o item 7 que apresenta os objetivos 

gerais do Curso de Artes Visuais, a concep9ao te6rico-metodol6gica que fundamenta o ensino e 

a fonna9ao do Licenciado e do Bacharelado, tem como base um corpo de conhecimentos 

situados hist6rica, social e culturalmente, e que devem ser objeto de problematizayao e retlexao 

coletiva continua. 

A concepyao te6rico-metodol6gica deste projeto busca produzir um processo participativo 

de decisoes, instaurar uma forma de organizayao de trabalho pedag6gico,uma concep9ao de 

conhecimento que aponta para novas papeis dos educadores e educandos frente as novas 

exigencias da sociedade e do mundo do trabalho na contemporaneidade. Explicita principios 

baseados na autonomia, na solidariedade entre os agentes educativos e a participa9ao de todos 

num projeto comum e coletivo compondo uma comunidade de aprendizes construindo 

conhecimento. 

Prioriza-se a forma9ao de habilidades e aptidoes, orientando o aluno a construyao do 

conhecimento, aprendendo a ser um profissional e um cidadao integrado a realidade social em 

processo e que auxilia construir. Para tanto a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensao torna-se o eixo viabilizador dessa visao metodol6gica, bem como o pensamento 

investigativo como atitude cotidiana. 

Essas diretrizes encontram ressom1ncia nos principios que fundamentam e ciao forma a 

este projeto pedag6gico, a saber: 

• Flexibilidade na composi9ao dos conteudos a serem trabalhados; 

• Diversidade de tipos de fonna9ao e habilita96es num mesmo programa; 

• S6lida forma9ao geral; 

• Estimulo a pratica de estudos independentes e sua valoriza9ao; 

• Reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competencias adquiridas extra 

ambiente universitario; 

• Articula9ao te6rico e pratica; 

• Relevancia para pesquisa individual e coletiva, estagios e atividades de extensao 

incluidas na carga horaria curricular; 

• A valia9ao formativa ao Iongo do processo de atividade. 
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10. DJRETRIZES PARA OS PROCESSOS DE A V ALIA<;::AO DA 

APRENDIZAGEM E DO CURSO 

Tomar a avalia<;ao comum dos componentes do trabalho educativo 
constitui urn primeiro passo na dire<;ao de uma mudan<;a no paradigma do 
ensino universitario. Estabelecer a distin<;ao entre o exercicio de uma 
simples verifica<;ao moment<1nea do contet1do e a pratica de uma 
avalia<;ao que acompanha e busca compreender o caminho percorrido 
pelo estudante e o passo decisivo que confirma uma transforma<;ao real 
no espa<;o universitario (UFU, 2005,p.20) 

Os procedimentos avaliativos devem ser compreendidos como elementos destinados a 
pennanente busca do desenvolvimento individual e coletivo aceintando-se o significado da 

avalia<;ao como parte integrante de uma dinamica em constante evolu<;ao. tanto no processo 

ensino-aprendizagem como na organiza<;ao institucional. 

A avalia<;ao neste Projeto Pedag6gico e assim entendida como pratica de ressignifica<;ao 

na forma de organiza<;ao do trabalho docente e de aperfei<;oamento do Projeto Pedag6gico do 

Curso. E diagn6stica, fonnativa e emancipat6ria tanto no ambito da aprendizagem quanta no 

desenvolvimento do Curso. Tal avalia<;ao tern por objetivo perceber os avan<;os e as 

dificuldades/fragilidades no aprendizado do estudante. Esta concep<;ao de avalia<;ao e 

procedimento possibilita o redirecionamento e a reorganiza<;ao do trabalho pedag6gico. 

Neste sentido: 

os aspectos qualitativos e tecnicos sao igualmente considerados; 

o ato de valiar e compreendido como processo continuo e permanente 

como fun<;ao diagn6stica; 

o processo avaliativo e aliado ao desenvolvimento plena do estudante em 

suas m(!ltiplas dimensoes (humana, cognitiva, artistica, politica e etica); 

a tarefa de avaliar leva em considera<;ao o processo e as condi<;oes do 

aprendizado dos estudantes; 

avalia<;ao constitui-se num dos componentes do processo de ensinar e de 

aprender (CONSUN/UFU,2005,p.l2) 

Da aprendizagem: sistematica e periodicidade 

No caso da avalia<;ao da aprendizagem, a sistematica adotada no curso de gradua<;ao em 

Artes Visuais compreende diferentes formatos que promovam urn diagn6stico dos 
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conhecimentos ja construidos pelo graduando, bem como a sua forma<;ao e emancipa<;ao. 

Dependendo do contexto pedag6gico, cabem: relat6rios, p01ifolios, provas, trabalhos, 

seminarios. oficinas, cria<;oes artisticas e outros. 

A periodicidade tambem, e variavel segundo o contexto pedag6gico, mas recomenda-se no 

minimo duas modalidades avaliativas por disciplina] 

Do Corso: sistematica e periodicidade 

A valia<;ao do Curso por docentes, dicentes e comunidade e fundamental na concep<;ao de 

curriculo aqui exposta. Junto a esta avalia<;ao do Curso esta tambem a avalia<;ao docente. 

0 Curso de Aties Visuais tem feito essas avalia<;oes, mas nao com a periodicidade 

necessarias. Assim, propomos que essa avalia<;oes sejam no maximo a cada dois anos, 

viabilizando uma reflexao critica sobre o proprio curso e formando indicativos as mudan<;as 

necessarias. Simultaneamente, deve-se estar atento aos instrumentos avaliativos extemos, como 

as avalia<;oes institucionais da Universidade Federal de UberHindia e do Ministerio da 

Educa<;ao, utilizando-os como pan1metros para permanente busca da melhoria da qualidade do 

ensino pttblico. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1 - Fichas de Disciplinas Obrigat6rias 

Anexo 2 - Fichas de Disciplinas Optativas 


