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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dez, às quatorze horas, 1 

reuniu-se na sala do Colegiado de Artes Visuais no prédio da UNIVASF em 2 

Juazeiro-BA, sob a presidência da Professora Emmanuela de Almeida Lins, 3 

coordenadora do curso e os professores membros do colegiado: Elson de 4 

Assis Rabelo, Euriclesio Barreto Sodré, Fulvio Torres Flores, Janedalva Pontes 5 

Gondim, Luiz Maurício Barretto Alfaya, e Luiz Severino da Silva Junior, para 6 

discutir a seguinte pauta: 1 – Elaboração das ementas que comporão os 7 

semestres 2010.2 e 2011.1. Havendo número legal, a Coordenadora declarou 8 

aberta a Sessão, versando sobre a pauta, depois do que se passaram as 9 

discussões. Após alterações de nomenclaturas e ementas das disciplinas já 10 

cadastradas, e criadas novas ementas, restaram decididas POR 11 

UNANIMIDADE as redações das seguintes ementas: Leitura e Interpretação: 12 

Discussão sobre as diferentes abordagens de leitura no Brasil. Estratégias de 13 

leitura e interpretação. Os gêneros do discurso. Textos acadêmico-científicos. 14 

Textos jornalísticos. Textos literários. Textos visuais e audiovisuais. 15 

Intertextualidade e adaptação. Filosofia da Arte: Discussão conceitual sobre a 16 

Arte e a busca por sua definição filosófica. O problema da mimese e dos 17 

vínculos entre Arte e realidade. A Arte como técnica, expressão e 18 

conhecimento. A relação da Arte com outras formas de conhecer, como a 19 

filosofia e a ciência. A Poética como dimensão criadora e a questão filosófica 20 

da Estética. Os objetos artísticos e as demais variáveis sociais: cultura, história, 21 

política. Fundamentos Sociofilosóficos da Educação: Concepções de 22 

Homem, de mundo e de sociedade que se desdobram em práticas educativas, 23 

dado que a cada estrutura socioeconômica e cultural corresponde a um ideal 24 

educativo. Estudos das concepções de Educação. Debate de temas 25 

relacionados ao conhecimento, à linguagem, à cultura e à ética na formação 26 

pedagógica. Teoria e História da Arte I: Discussão sobre a evolução do 27 

conceito de Arte ao longo da História. Procurando introduzir os aspectos 28 

teóricos da História da Arte e de suas teses e antíteses, através do estudo das 29 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE ARTES VISUAIS 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n°510, Country Club, Juazeiro / BA 

CEP 48.902-300, Fone (74) 3613-7024, E-mail cartes@univasf.edu.br 

Home page: www.graduacao.univasf.edu.br/artesvisuais 
CNPJ: 05.440725/0001-14  

 

ATA DA REUNIÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE 
ESTRUTURANTE – NDE / COLEGIADO DE ARTES VISUAIS. 

 

Página 2 de 6 

manifestações artísticas das civilizações pré-históricas, da antiguidade 30 

ocidental e oriental (Oriente Próximo) até o início do mundo medieval. Oficina 31 

de Desenho I: Observação e Expressão – Desenvolvimento técnico e da 32 

expressão criativa. Introdução dos elementos formais e sintáticos do desenho; 33 

ponto; linha; massa; mancha; composição; valor tonal; volume; luz e sombra; 34 

textura; cor; desenho linear; desenho de massa. Modos de ver, observar e 35 

criar: representação, simbolização, abstração. Experimentação e combinação 36 

de materiais e técnicas para a produção bidimensional. Evolução da sintaxe 37 

gráfica na história da Arte. Teoria e História da Arte II: O desenvolvimento da 38 

Arte do século VI até o final do século XVIII. As relações históricas, sociais e 39 

filosóficas entre a arte e a fé no mundo medieval cristão, islamita e budista. O 40 

estilo românico. O combate ao medievo através da busca Renascentista pela 41 

identidade do mundo antigo. O Renascimento e seus estilos: Classicismo, 42 

Maneirismo e Realismo e Barroco (incluindo o Barroco das Américas e do 43 

Brasil). Oficina de Desenho II: Objeto, paisagens e figura humana. A 44 

paisagem e o objeto como referência visual. Desenvolvimento dos códigos e 45 

técnicas representacionais da figura humana. Volume e modulações gráficas. 46 

Proporção, movimento e expressão. Suportes e materiais. Observação e 47 

síntese. Métodos de Visão e Representação do volume. O ponto de vista - o 48 

campo plástico e o visual como recortes. Questões de perspectiva. O espaço – 49 

luz, sombra e cor. Figura e fundo. Solução sintática do desenho na história da 50 

Arte. Introdução à linguagem tridimensional: Elementos formais da 51 

tridimensionalidade: plano; massa; composição; volume; luz e sombra; textura; 52 

forma; espaço; peso; equilíbrio; superfície; ritmo e movimento. O côncavo e o 53 

convexo; eixos; simetria e assimetria. Semântica dos materiais: cor, textura, 54 

resistência e rigidez. Evolução da sintaxe tridimensional na história. Poéticas 55 

escultóricas. Técnicas e processos da construção tridimensional. Introdução à 56 

Antropologia: Natureza, cultura e as questões do evolucionismo, do 57 

etnocentrismo e do determinismo. Tendências e abordagens da Antropologia 58 
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contemporânea. A etnografia e sua importância para o campo das artes. 59 

Fundamentos da Arte/Educação: O ensino de artes visuais e seus 60 

pressupostos teóricos. As concepções da arte/educação e suas abordagens 61 

didáticas. Política e Gestão da Educação Brasileira: Abordagens clássicas 62 

de Estado e políticas públicas. A educação como fenômeno histórico-social 63 

político e econômico. Estudo das políticas educacionais no Brasil. Esfera 64 

econômica do Estado e impactos nas políticas educacionais e de 65 

financiamento. Oficina Tridimensional I: Escultura. Técnicas e criação em 66 

argila: instrumentais e processos de modelagem. Técnicas de agregação e 67 

entalhe: secagem, acabamento, queima. Técnicas de forma. Teoria e Técnica 68 

da Pintura: Conhecimento e desenvolvimento das técnicas da pintura. 69 

Instrumentais, suportes, materiais e processos. Análise e aplicação da teoria da 70 

cor. Estudo das teorias da pintura através de experimentações com têmpera, 71 

nanquim, guache, aquarela, acrílica, encáustica e óleo. Evolução sintática da 72 

pintura na história da Arte. Teoria e História da Arte III: As artes e o mundo 73 

burguês: Rococó, Neoclássico e Romantismo. Os novos temas do século XIX: 74 

Naturalismo, Impressionismo, os movimentos estéticos e o intelectualismo. Os 75 

ismos do século XX: Abstracionismo, Cubismo, Dadaísmo, as gramáticas 76 

visuais, pictóricas e as vanguardas. As artes e as grandes guerras: os Estados 77 

totalitários e a liberdade artística do pós-guerra. As artes e a Guerra Fria. A arte 78 

além das vanguardas: Do pop aos neo, dos pós ao trans e ao multi: 79 

movimentos e escolas após a segunda metade do século XX. As instituições de 80 

arte: os discursos dos museus de arte moderna, contemporânea e as Bienais.  81 

Arte e Cultura Popular no Brasil: Discussão conceitual sobre a abordagem 82 

do popular nas Ciências Humanas e nas Artes. Questões de cultura e 83 

identidade nacional. O nacional-popular e a apropriação das formas e matérias 84 

de expressão populares pelos movimentos e vanguardas artísticos do século 85 

XX. Psicologia da Educação: A constituição da Psicologia como ciência. 86 

Psicologia da Educação. Abordagens teóricas da Psicologia da aprendizagem 87 
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e suas implicações pedagógicas. Fatores relacionados aos processos de 88 

aprendizagem: motivação, inteligências, afetividade, subjetivação. Contextos 89 

culturais da aprendizagem e escolarização. Oficina Tridimensional II: 90 

Escultura. Técnicas de entalhamento; instrumentais e processos do entalhe; 91 

suportes: gesso, madeira e pedra.  Oficina de Pintura I: Técnicas da pintura: 92 

têmpera, nanquim, guache e aquarela. Instrumentais, suportes e materiais. 93 

Produção e análise da técnica, tema, composição e estudo cromático. Oficina 94 

de Gravura I: Técnicas da gravura: monotipia, linóleo e xilogravura; 95 

instrumentais, suportes, materiais e processos da gravura; preparação do 96 

projeto e matriz; tintagem e impressão; A sintaxe da gravura na história da Arte.  97 

Cultura Visual: Conhecimento sobre os pressupostos teóricos que embasam a 98 

Cultura Visual e seu processo histórico. Exercício da capacidade crítica em 99 

relação às narrativas visuais. Debate sobre as questões contemporâneas no 100 

campo da Cultura Visual. A visualidade nas artes como práticas culturais: 101 

teatro, pintura, fotografia, cinema e televisão. Metodologia de Pesquisa em 102 

Artes Visuais: Questões conceituais relacionadas à pesquisa em Artes 103 

Visuais.  Estudo de métodos de pesquisa e desenvolvimento de poéticas 104 

individuais para a construção de um modelo metodológico na pesquisa em 105 

artes visuais. Desenvolvimento da pesquisa em Arte/Educação. Oficina de 106 

Pintura II: Técnicas da pintura: acrílica, encáustica e óleo. Instrumentais, 107 

suportes e materiais. Produção e análise da técnica, tema, composição e 108 

estudo cromático. Oficina de Gravura II: Técnicas da gravura: metal e 109 

serigrafia. Instrumentais, suportes, materiais e processos da gravura. 110 

Preparação do projeto e matriz; tintagem e impressão. Evolução sintática da 111 

gravura na história da Arte. Oficina de Cerâmica I: Processos em cerâmica, 112 

teoria e prática. Instrumentais, materiais e processos. Aspectos filosóficos, 113 

históricos e conceituais da cerâmica. Práticas metodológicas da linguagem da 114 

modelagem. Técnicas básicas de construções tridimensionais. Execução e 115 

queima de peças. Didática: Fundamentos epistemológicos, históricos, sociais, 116 
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políticos e pedagógicos da didática. A educação escolar e a construção do 117 

conhecimento frente aos desafios colocados pela sociedade contemporânea. 118 

Planejamento educacional e organização do trabalho pedagógico. Elaboração 119 

de Projeto de Pesquisa em Artes Visuais: A importância da pesquisa no 120 

processo de intervenção social. Análise dos métodos de pesquisa em Artes 121 

Visuais. Referências teóricas para temas das pesquisas. A elaboração de 122 

projeto de pesquisa. Oficina de Artes em Meios Digitais I: As tecnologias e 123 

as novas possibilidades de aportes poéticos. Aspectos históricos e conceitos 124 

das artes gráficas. Processos experimentais com novas tecnologias. Sistema 125 

de aplicativos gráficos. Digitalização de imagens. Integração da tecnologia e da 126 

arte contemporânea. Oficina de Cerâmica II: Processos em cerâmica. 127 

Técnicas de modelagem. Conceitos e produção da cerâmica artística 128 

contemporânea. Pesquisa de materiais: experimentação com revestimentos 129 

cerâmicos (esmaltes). Técnica do torno: princípios básicos. Execução e queima 130 

de peças. Prática de Ensino em Artes Visuais I: A leitura de imagens como 131 

eixo norteador do ensino de Artes Visuais. Características do ensino de artes 132 

visuais na educação básica. Práticas de estágios no ensino e aprendizagem no 133 

processo de escolarização formal. Elaboração de Monografia I: Apropriação e 134 

desenvolvimento teórico das temáticas relacionadas a pesquisas em processos 135 

de criação artística e/ou arte/educação. Direcionamento das ferramentas 136 

metodológicas relacionadas a pesquisa. Oficina de Artes em Meios Digitais 137 

II: A fotografia e o vídeo como objetos de arte contemporânea. Aspectos 138 

históricos, conceitos artísticos e estéticos da fotografia e do vídeo. 139 

Procedimentos técnicos. Produção artística. Prática de Ensino em Artes 140 

Visuais II: Práticas de ensino e aprendizagem no processo de escolarização. 141 

O estudo dos contextos não formais de educação em artes visuais (Museus e 142 

ONGs). Interações e monitoria nas propostas de mediação cultural. 143 

Elaboração de Monografia II: Desenvolvimento e análise final do trabalho 144 

monográfico. Apropriação das normas da ABNT. Apresentação pública da 145 
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monografia. TCC em Abordagens Práticas das Artes Visuais: Planejamento 146 

e elaboração de trabalho teórico ou teórico/prático a ser avaliado, em sessão 147 

pública, por uma Banca Examinadora. Nada mais a ser tratado, encerrou-se a 148 

reunião, da qual, eu, Benilson Coelho Alencar, Assistente em Administração do 149 

Colegiado de Artes Visuais, lavrei a presente ata que após aprovada vai 150 

assinada por todos os presentes. Juazeiro-BA, vinte e seis de abril de dois mil 151 

e dez. 152 

 153 

PRESENTES: 154 

Profª. Emmanuela de Almeida Lins ___________________________________ 155 
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