
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

Instituto de Artes  

COLEGIADO DO CURSO DE ARTES VISUAIS 
 

PLANO DE ENSINO PRELIMINAR (Provisório) 

2022/1 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

 

2. EMENTA 
 

A disciplina tem como objetivo abordar conceitos históricos, teóricos e processos técnicos 

específicos da linguagem da cor e composição. Estimular o aluno a obtenção do conhecimento 

inicialmente necessário para investigar a técnicas usadas com materiais diversos e estudar teoria e 

simbologia das cores, a partir desse primeiro contato com os materiais e seus recursos expressivos 

possíveis, além de poder investir em outros desdobramentos que lhe permitam desenvolver uma 

poética individual. 

2. OBJETIVOS  
 

 

Objetivo Geral: 

Estudar a teoria das cores salientando seus aspectos físicos, sensoriais. Simbólicos, culturais. Somar 

a esses estudos as múltiplas possibilidades composicionais advindas da interlocução entre cores e 

formas por meio da elaboração de exercícios criativos e uso do uso de materiais diversos. 

Objetivos Específicos: 

- Explanar sobre  as peculiaridades existentes entre a cor luz e a cor pigmento 

- Explorar o uso de materiais alternativos para a obtenção de cores  
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- Estudar a teoria das cores observando suas divergentes correntes teóricas 

 - Compreender os significantes e significadas pontuados pela simbologia das cores, em contextos 

de culturas distintas. 

 
 

3. PROGRAMA 
 

 Teoria das cores e composição 

 Abordagens: 

a) Estudar os conceitos básicos relacionados a Cor Luz e a Cor Pigmento;  

c) Reflexões sobre o Círculo cromático com 12 cores e 06 cores  

c) Estudar as cores primarias, secundarias, terciarias e complementares  

d) Reflexões sobre a simbologia das cores  

e) Estudar os elementos visuais, sobremaneira o ritmo, a harmonia e o movimento. 

f) Apresentar reflexões sobre o uso da cor nos movimentos de arte Pontilhismo, impressionismo, 

fauvismo, arte abstrata, expressionismo e arte contemporânea 

g) A cor e o espaço  

h) A cor em diálogos com outras linguagens  

PARTE APLICADA  
 
PARTE 1 – Estudos com guache 

Aula 1  

Apresentação da disciplina (conteúdo / cronograma / materiais) – Reflexões sobre cor e 

composição - Agendamentos de todos seminários – Divisão dos grupos de trabalhos  

Aula 2 

Estudo do círculo cromático -  teoria e prática  

 Valor do trabalho pratico / circulo – 5 ptos  

Aula 3  

Apresentação dos trabalhos em grupo sobre cores  primárias/ secundárias/ terciárias/ 

complementares -  valor - 10 ponto 

Aula 4  

Exercício -  Escalas cromáticas - Fazer 03 escalas cromáticas - (A escolha da cor é livre, escolher 

em conformidade com o círculo cromático). 
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Exercício – Criar 10 aproximações de cores em conformidade com os recortes de cores escolhidos 

pelo aluno 

Valor dos 02 exercícios - 05 pontos  

Aula 5  

Exercício para aplicação do círculo cromático e escalas  

 Exercício-  Fazer 01 trabalho monocromático/ mínimo 6 variações tonais (temática: uma cena de 

seu cotidiano) - (tratamento pictórico chapado) - valor 05 pontos  

 Exercício - 01 trabalho policromático (mínimo de 06 variações Tonais) – (tratamento pictórico 

(valor 05 pontos) 

•A cena será a mesma para as duas composições  

•Podem usar a fotografia como referência – opcional 

 Aula 6 

1ª avaliação – Serão avaliados todos trabalhos desenvolvidos até o momento. 

* Todos alunos serão avaliados no mesmo dia. (Trazer fita crepe para fixar os trabalhos ).   

PARTE 2 - COR E COMPOSIÇÃO - ESTUDOS EXPANDIDOS – MATERIAIS DIVERSOS 

Aula 07       

Temática: paisagem urbana  

1- Exercício -  fazer um trabalho monocromático – motivação: paisagem urbana - diurna    

2- Exercício -  fazer um trabalho policromático – motivação: paisagem urbana – noturna  

       Obs. Usar a mesma imagem 

Obs. Esses trabalhos poderão ser feitos com materiais, suportes e linguagens diversas.  

 A composição é livre. Podem usar referências fotográficas se assim desejarem. 

 Dimensão mínima: (O prof. passará a orientação) Valor 20 pontos / 10 ptos cada. 

Aula 8 

Continuação dos exercícios anteriores   

Aula 9  

Avaliação do exercícios sobre paisagem urbana -  todos serão avaliados no mesmo dia. 

Aula 10  

Seminários e orientação do pré-projeto e conjunto seriado final 
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Aula 11  

Seminários e orientação do dossiê  

Aula 12  

3ª AVALIAÇÃO – conjunto seriado  

Aula 13 

3ª AVALIAÇÃO -   conjunto seriado 

Aula 14 

3ª AVALIAÇÃO - conjunto seriado 

Aula 15 

Fechamento e avaliação final – Entrega do dossiê  / todos alunos entregarão o pré-projeto nessa 

mesma data. 

  

ROTEIRO PARA O TRABALHO EM GRUPO 

1-  Apresentar conceitos e definições sobre a temática  

2- Apresentar artistas que trabalham sob influência da temática) 

3- Para finalizar criar um recorte criativo 

4- Bibliografia  

 

LISTA DE MATERIAIS 

Material para os estudos com a tinta Guache  

1- Guache- marca talens – magenta 397, ciano 522, amarelo 200.  

2- Papel canson 

3- Pinceis  

4- Godê ou material descartável  

5-  Fita crepe    

6- Demais orientações serão explicadas pelo professor  

 

ROTEIRO PARA O  DOSSIÊ 

Objetivo Geral 

Objetivo especifico 
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Justificativa – 01 lauda  

Apoio teórico – 3 laudas  

Conclusão – 01 lauda  

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Técnicas de ensino: 

Aulas expositivas, exposição de imagens, pesquisa de imagens e atualidades sobre os temas tratados. 

Conceitos trabalhados por teóricos da teoria das cores: Leituras de textos, apresentação de 

seminários, discussão dos temas em grupo, pesquisa de imagens. 

Recursos didáticos: 

Leitura de textos  

Apresentação de seminários  

Visitas a exposições  

Organização de conferencias com artistas coloristas 

Recursos audiovisuais (Datashow, vídeo). 

 

5. AVALIAÇÃO 
 
 
 
Trabalhos avaliados e distribuição da pontuação: 

(30%) Trabalho em aula: Leituras, discussões, seminários   

 (70%) Seminário. Textos de legitimação teórica da cor e composição 

Critérios de avaliação: 

Trabalho em aula: 

(1) Entendimento das técnicas apresentadas  

Seminário: 

(1) Entendimento do texto de um modo geral  

(2) Apontamento das principais questões do texto; 

(2) Clareza na apresentação; 

(3) Desempenho individual na apresentação. 
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