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ANEXO DA RESOLUÇÃO No 30/2011, DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO

INSTITUTO DE ARTES

COLEGIADO DO CURSO DE DANÇA

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Arte e Contemporaneidade II

UNIDADE OFERTANTE: INSTITUTO DE ARTES – DANÇA

CÓDIGO: PERÍODO:  Xo TURMA: -------

CARGA HORÁRIA

SÍNCRONA

CARGA HORÁRIA

ASSÍNCRONA

CARGA HORÁRIA

TOTAL
TEÓRICA:

28h

PRÁTICA:

0H

TEÓRICA:

4H

PRÁTICA:

 0H

TOTAL:

32H
NATUREZA

OBRIGATÓRIA: (X)                         OPTATIVA: (  )

PROFESSORA-PROFESSOR: Cláudia Góes Müller

ANO/SEMESTRE:2020.1 (realizado entre 01/03 e 19/06/2021)

OBSERVAÇÕES:

2. EMENTA

Discussão  sobre  as  representações,  as  funções  e  os  usos  do  corpo  na  arte
contemporânea. Compreensão dos fundamentos da performance e das artes do corpo,
como a body language, body art e outras expressões possíveis.

3. JUSTIFICATIVA

A importância da disciplina se fundamenta na relação do fazer na dança contemporânea
com outros  campos  da  arte.  São  indispensáveis  discussões  envolvendo  artistas  que
criaram contextos para mudanças de paradigma propostas na arte contemporânea e as
teorias  e  conceitos  desenvolvidos  em  obras  e  referencias  teóricos,  por  artistas,
pesquisadoras e críticas.
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4. OBJETIVOS

 Discutir conceitos de Arte Contemporânea, abrangendo principalmente as estéticas
que considerem o corpo humano como fundamento ou meio de expressão.

 Ampliar o horizonte de compreensão sobre as relações com as demais artes no 
contexto contemporâneo.

 Produzir ensaio teórico sobre o tema Arte e Contemporaneidade: o corpo como 
eixo criativo.

5. PROGRAMA

 Marcel Duchamp e os proto-conceituais;
 Arte conceitual e conceitualismos;
 As quatro autonomias da arte contemporânea segundo Michael Lingner: do gosto 

formal, do conteúdo, e conceitual; 
 Arte contemporânea: construindo uma “práticateórica”: obras, cadernos e textos de 

artistas.

6. METODOLOGIA

• Aulas expositivas
• Leitura e discussão de textos
• Observação de trabalhos artísticos
• Feedback dos textos e trabalho final
• Avaliação das alunas e do curso

6.1 – ATIVIDADES SÍNCRONAS

Data 
completa
(Data e 
horário)

Tipo
(Teórica 
ou 
prática)

Atividade
(Descrição 
detalhada)

Materiais 
necessários

Plataforma 
de TDIC

01/03
16 às 17h40

teórica Seminário interno de 
planejamento

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

08/03
16 às 17h40

teórica Apresentação do 
curso: programa, 
características e 
formas de avaliaçã

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

15/03
16 às 17h40

teórica Marcel Duchamp e os 
proto-conceituais

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams
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22/03
16 às 17h40

teórica Arte conceitual e 
conceitualismos (aula 
expositiva, discussão 
de texto e observação 
de trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

29/03
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia do gosto 
(aula expositiva, 
discussão de texto e 
observação de 
trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

05/04
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia do gosto 
(aula expositiva, 
discussão de texto e 
observação de 
trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

12/04
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia formal (aula
expositiva, discussão 
de texto e observação 
de trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

19/04
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia formal (aula
expositiva, discussão 
de texto e observação 
de trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

26/04
16 às 17h40

teórica Partilha e discussão 
dos rascunhos do 
trabalho final

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

03/05
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia do 
conteúdo (aula 
expositiva, discussão 
de texto e observação 
de trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

10/05
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia do 
conteúdo (aula 
expositiva, discussão 
de texto e observação 
de trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

17/05
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia conceitual 
(aula expositiva, 
discussão de texto e 
observação de 

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams
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trabalhos)
24/05
16 às 17h40

teórica Arte contemporânea e 
autonomia conceitual 
(aula expositiva, 
discussão de texto e 
observação de 
trabalhos)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

31/05
16 às 17h40

teórica Encontro com Renan 
Marcondes - Arte 
contemporânea: 
construindo 
“práticasteóricas”: 
obras, cadernos e 
textos de artistas.

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

07/06
16 às 17h40

teórica Avaliação do curso Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

14/06
16 às 17h40

teórica Seminário de 
avaliação 
(professores)

Computador, 
tablet ou celular 
com acesso à 
internet e 
plataforma teams

Teams

6.2 – ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

Data e carga 
horária

Atividade Tipo
(Teórica ou 
prática)

Endereço web dos
arquivos

29/03
14 às 16h

Reflexões em duplas ou trios 
arte conceitual e 
conceitualismos

Teams

19/04
15 às 16h

Discussão em duplas ou trios 
sobre os rascunhos dos 
trabalhos finais

Teórica teams

24/05
15 às 16h

Preparação de questões para 
encontro com Renan 
Marcondes

teórica Não há
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7. AVALIAÇÃO

Data e horário Pontuação Instruções para avaliação Critérios de 
avaliação

Contínua 30 Participação nas aulas, 
realização das atividades 
propostas, envolvimento nas 
discussões e exercícios.

Participação efetiva 
nas aulas, 
apontando dúvidas, 
questões e 
observações, 
leituras dos 
propostos.

26/04
20 Apresentação da proposta, 

rascunho, diagrama do trabalho
final (Alunas que não 
apresentarem nesse dia, 
perderão a pontuação dessa 
avaliação, salvo em casos de 
saúde, justificados através de 
atestado médico. A 
apresentação, nesse caso, se 
dará na primeira aula findo o 
período do atestado.)

- Clareza e 
compreensão do 
conteúdo.
- Capacidade de 
articulação entre 
referências 
artísticas, 
bibliográficas e as 
próprias reflexões

08/06
50 Trabalho final – entrega (alunas

que entregarem após a data 
perderão 15 pontos da 
avaliação entre os dias 09 e 
11/06. Trabalhos entregues a 
partir do dia 12/06 não serão 
considerados.)

- Clareza e 
compreensão do 
conteúdo.
- Capacidade de 
articulação entre 
referências 
artísticas, 
bibliográficas e as 
próprias reflexões
- Correção 
gramatical, 
ortográfica e de 
pontuação.

7.1 - Forma de apuração da assiduidade dos discentes
Lista de presença online, salva quinze minutos após o início de cada aula. 

7.2 - Especificação das formas eletrônicas para o envio das atividades avaliativas 
pelos discentes ou outras produções
Teams, googledrive e e-mail da docente: claudiamuller@ufu.br

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

AMARAL, Aracy. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira. 1930 – 1970. 
São Paulo: Nobel, 1987.
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DOMINGUES, Diana. (Org.). A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. São 
Paulo: Ed. Unesp, 1997.
DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Rio 
de Janeiro: Difel, 1999.

Complementar

ARCHER, Michel. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 
2001.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BACHELOR, David. Minimalismo. São Paulo: Cosac Nayfy, 1999.
BANES, Sally. Greenwich Village, 1963: avant gard, performance e o corpo efervescente. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
BELLOUR, R. Entre-imagens: foto, cinema e vídeo. Campinas, SP: Papirus, 1997.
BASBAUM, Ricardo. Arte contemporânea brasileira. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 
2001.
CANTON, Kátia. Novíssima arte brasileira. São Paulo: Iluminuras, 2000.
CHIARELLI, Tadeu. Arte internacional brasileira. São Paulo: Lemos, 1999.
COSTA, Mário. O sublime tecnológico. São Paulo: Experimento, 1995.
HEARTNEY, Eleanor. Pós-modernismo. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
HUYSSEN, Andreas. Memórias no modernismo. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.
HONNEF, Klaus. Arte contemporânea. Colônia: Taschen, 1992.
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário. São Paulo: Edusp, 1993.
NAVES, Rodrigo. A forma difícil. São Paulo: Ática, 1996.
STANGOS, Nikos. Conceito da arte moderna. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1995.
TASSINARI, Alberto. O espaço moderno. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______
Coordenação do Curso de Graduação em: 
_______________________________________________
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