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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

2. EMENTA 
 

Desenvolvimento de propostas artísticas individuais e ou coletivas em imagens impressas. Os processos 

gravação e de impressão sob o enfoque da experimentação da gráfica contemporânea. Gravura em campo 

expandido. Experimentos técnicos, formais e conceituais visando a criação de imagens impressas. Os 

processos gráficos mistos e experimentais na arte aplicados ao livro de artista, mail-art, instalação, 

intervenções urbanas, etc. Entende-se o ateliê como um espaço onde se desenvolvem processos de criação 

e produção de manifestações no campo das artes visuais. Manifestações que podem ser ligadas a uma 

subárea específica, como arte computacional, cerâmica, performance, ou, pode implicar diversas subáreas 

ao mesmo tempo. Entende-se, também, que os processos de criação e produção envolvem uma articulação 

entre teoria e prática, não no sentido de se colocar em prática o que foi aprendido na teoria, mas porque a 

prática instiga por uma busca de novos conhecimentos e, portanto, os ateliês têm sua carga horária total 

dividida igualmente entre teoria e prática. Entende-se, ainda, que o ateliê é um rico espaço de troca de 

conhecimentos que contribuem para esses mesmos processos, tornando, assim, desejável a convivência, 

num mesmo ateliê, de discentes cursando semestres diversos. Por estarem vinculados a uma particular visão 

de mundo e maturidade próprias do discente, esses processos de criação e produção nos ateliês podem 

seguir caminhos muito diversos exigindo do discente a participação, num mesmo semestre, em dois ateliês 

de subáreas diferentes ou, na participação em ateliês de mesma subárea em mais de um semestre, seja 

consecutivo ou não. De modo a viabilizar essa liberdade de escolhas na construção de seu percurso o 

Colegiado Ampliado do Curso de Artes Visuais decidiu atribuir aos ateliês de cada subárea um conjunto de 
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OBSERVAÇÕES:  OBSERVAÇÕES: No Moodle será disponibilizado material didático, links para aulas gravadas em vídeo 

propostas de trabalho e cronogramas, é altamente recomendado acessar a plataforma. Para acessar o Moodle: 

Primeiramente, é importante que você utilize os navegadores Google Chrome ou Mozzila Firefox, pois o Moodle funciona 

melhor com um destes navegadores. Acesse o Moodle pelo endereço: https://www.moodle.ufu.br ou pelo site da UFU, na 

aba Estudante. Você será direcionado à tela de inicial do Moodle-UFU para fazer o login. Se já realizou alguma disciplina no 

Moodle-UFU digite no campo Identificação de usuário (o seu número de matricula) e a senha que informou quando realizou 

o cadastro. Caso seja a primeira vez que esteja realizando cursos ou disciplinas no Moodle-UFU, você precisará criar uma 

conta.   
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seis siglas. Desse modo, considerando o tempo de permanência do discente no Curso dentro do tempo 

normal de integralização, isto é, 8 semestres para o bacharelando e 9 semestres para o licenciando, não será 

apresentado ao mesmo ateliês com a mesma sigla possibilitando, assim, uma livre escolha entre as subáreas 

e na repetição de uma ou outra subárea. 
 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 
Os conteúdos da disciplina de Ateliê de Processos Gráficos são fundamentais para que se cumpram os 
objetivos do curso expressos no PPC, uma vez que o entendimento, domínio da produção artística é 
fundamental tanto no que diz respeito à formação profissional seja ela - para o exercício profissional 
autônomo ou em instituições de caráter educacional, artístico e/ou cultural, para o exercício da profissão 
como educador, artista, produtor ou pesquisador no campo ampliado das Artes Visuais - quanto no 
desenvolvimento do senso crítico e para articular teorias e práticas em artes visuais; cultivar o 
conhecimento, a subjetividade e a imaginação no processo de ensinar e aprender arte; planejar e traçar seu 
próprio processo de formação e aperfeiçoamento pessoal.  Justifica-se também na medida em que oferece 
ao aluno uma abordagem mais ampla das disciplinas de gravura ultrapassando e ampliando os horizontes 
da produção gráfica que atualmente dialoga com outras linguagens (instalações, escultura, arquitetura, 
fotografia e com o digital) promovendo as bases para o futuro desenvolvimento artístico envolvendo 
competências que vão além da linguagem do desenho. 
 

 

 

4. OBJETIVO 
 

 

Objetivo Geral:  
Criação de propostas artísticas individuais e ou coletivas em processos gráficos. Conceber e realizar um 
conjunto de imagens impressas a partir da experimentação de processos de gravação, impressão e 
multiplicação de originais aplicadas a um projeto artístico em campo expandido 
 
 
Objetivos Específicos: 
1-) Compreender o caráter específico dos diversos meios da gráfica artística e suas aplicações ( xilogravura, 
gravura em metal, serigrafia, xerografia, infogravura, carimbo etc) . 

2-) Pesquisar materiais e procedimentos de gravação e impressão; 

3-) Identificar os processos gráficos na arte contemporânea; 

4-) Refletir sobre os conceitos de invenção, criação, projeto, multiplicação e experimentação em artes 
gráficas. 
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5. PROGRAMA 

1-) Experimentação e mistura de processos, incorporação de técnicas mecânicas e infográficas e a 
aplicação em um projeto artístico: livro de artista; mail art; instalação; intervenção urbana (stikers, lambe-
lambe, cartazes) e outros. 

 

2-) Realização de um conjunto de imagens impressas a partir de uma proposta conceitual com aplicação 
em um projeto artístico. Pesquisa de materiais e processos segundo parâmetros da gráfica 
contemporânea; 

 

3-) Investigação de conceitos como gravação, impressão e multiplicação de imagens; experimentação, 

hibridação de processos em arte. 
 

 
 

6. METODOLOGIA 

 
A disciplina terá carga horária teórico-prática total de 60 horas (72 horas/aula), na modalidade presencial e 
poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades gerais da UFU e da coordenação do curso. 
Os encontros acontecerão no campus Santa Mônica, no Laboratório de Imagens Impressas – LAIMP (Sala 1I 
– 130/134) e se necessário no Laboratório de Ensino de Arte (Sala 1I – 112). Esses espaços possuem as 
condições sanitárias necessárias conforme o protocolo de biossegurança da UFU e os estudantes devem 
manter o distanciamento seguro de no mínimo 1 metro uns dos outros. Além disso, de acordo com a 
RESOLUÇÃO CONSUN Nº 30, DE 07 DE MARÇO DE 2022, primeiro parágrafo do artigo 2º, “será obrigatório o 
uso de máscara em todo o ambiente da Universidade, seja aberto ou fechado”. 
 
Como se trata de uma disciplina prática e em função dos materiais de uso coletivo no laboratório (rolos de 
impressão, espátulas, tinta etc) será obrigatório que os estudantes usem suas próprias luvas e realizem a 
higienização constante dos objetos de uso coletivo e dos espaços utilizados. 
 
As aulas serão oferecidas no formato expositivo/dialogado e também no formato de demonstração e 
atendimento individualizado quando necessário, principalmente quando se tratar de acompanhamento e 
desenvolvimento dos projetos poéticos e orientação prática para execução dos trabalhos de gravação, 
impressão etc. 
 
É necessário como recurso didático para as aulas um quadro negro e material para escrita e conexão com a 
internet para o conteúdo assíncrono. 

 
 CRONOGRAMA 
 
1-) Apresentação da disciplina:  Introdução á linguagem da gravura contemporânea  e sua história; Definição 
conceituais e  procedimentos; fundamentos tecnológicos e construção poética; Diferenças e semelhanças 
tecnológicas e materiais; hibridismos. Lista de material. O plano de ensino; critérios de avaliação; 
bibliografia. 
       
2-) Apresentação das possíveis proposta de trabalho e projetos. Início da discussão individual de cada projeto 
poético.  
 
3-4-5-6-7-8-) Aulas que visam o acompanhamento individual de cada projeto do aluno, ou de projetos 
coletivos. Orientações quanto ao uso e tipo de material utilizado, execução, poética, experimentações, 
impressões, adequação à linguagem gráfica e desenvolvimento poético. Acompanhamento e orientação 
quanto à impressão, tiragem de provas e montagem dos trabalhos. 
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9) Avaliação parcial dos projetos, comentários de ordem geral sobre os processos desenvolvidos durante o 
decorrer do bimestre. 
 
10-11-12-13-14-) Acompanhamento individual e orientação dos projetos quanto a sua adequação à 
linguagem gráfica e desenvolvimento poético. Acompanhamento e orientação quanto à impressão, tiragem 
de provas e montagem dos trabalhos. 
 
15-) Entrega de trabalhos e encerramento com avaliação geral do processo desenvolvido no decorrer do 
semestre. 
 
Conteúdo assíncrono complementar: vídeo aula gravada e disponível no Youtube com acesso através de 
um link disponibilizado pelo professor com duração média de 50 minutos em cada vídeo aula. 
 
1-) Aula sobre a linguagem trazendo imagens de gravadores contemporâneos e tradicionais. Discussão e 
identificação das diversas técnicas através da obra dos gravadores apresentados; destacando as 
possibilidades expressivas que a linguagem gráfica permite.  
 
2-) Gravura contemporânea e o campo expandido e técnicas alternativas. 
 
O restante do conteúdo assíncrono será desenvolvido e complementado pelo aluno por meio de pesquisa, 
leituras, sínteses e resumos apresentado posteriormente em forma de um trabalho escrito.   
 
Ps. Caso o professor considere necessário novas vídeo aula serão gravadas e disponibilizadas. 
 

 

7. AVALIAÇÃO 
 
 
 

 A avaliação consiste em:  
 
1-) Um conjunto de trabalhos práticos ou uma série de acordo com projeto desenvolvido com orientação e 
auxílio do professor; com avaliação parcial na 9 aula valendo 25% da nota (25) e avaliação final na 15 aula 
valendo 55% da nota (55).    
 
2- ) Um trabalho teórico valendo  20% da totalidade da nota (20). Texto desenvolvido pelo aluno referente 
à conteúdos abordados durante o curso com tema a ser definido pelo professor. (entrega na 15 aula)  
 
Os critérios utilizados na avaliação do trabalho prático:  
 
Apresentação: Na apresentação dos trabalhos artísticos serão observadas as seguintes qualidades: limpeza 
e boa apresentação. Para trabalhos impressos em papel: Numeração e assinatura nos locais corretos, 
utilização de material adequado etc.   
 
Poética e criação: A obra do aluno será considerada como produto artístico, sendo portanto avaliada em 
sua criatividade e originalidade, não serão aceitas propostas que sejam meras reproduções ou cópias de 
trabalhos de outros artistas ou similares. Trabalhos que envolvam citações ou se apropriem de imagens                    
( Pop-Art, arte conceitual) deverão acompanhar um memorial escrito justificando e fundamentando a 
proposta.  
                                                                                                                                                                
Conteúdo estético e desenvolvimento da linguagem: Este item avalia aspectos formais e expressivos 
atingidos pelo aluno no desenvolvimento de sua proposta e sua consequente adequação à linguagem 
(elaboração formal da composição, desenho, claro escuro, expressividade, desenvolvimento de linguagem 
etc).  
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Os critérios utilizados na avaliação do trabalho teórico:  
Adequação ao tema e cumprimento da proposta do trabalho, incluindo formatação; articulação e 
assimilação dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula; clareza e correção na escrita. As propostas dos 
trabalhos, assim como as datas e o cronograma de entrega e esclarecimentos de dúvidas serão feitos por 
meio de recursos disponíveis na plataforma Moodle e também nas aulas síncronas. 
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