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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 
ESCOLA DE BELAS ARTES 

PPGAV – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS 
DINTER COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

 
EDITAL DINTER PPGAV/UNIVASF 2016 No 44/2016 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as inscrições para o processo 
seletivo de candidatos ao Curso de Doutorado Interinstitucional em Artes Visuais do Programa 
DINTER/CAPES firmado entre o PPGAV/UFRJ (Unidade Promotora) e a Universidade Federal 
do Vale do São Francisco (Unidade Receptora), para o ano letivo de 2016, com o objetivo de 
formar docentes doutores no âmbito da Região. 
 

CRONOGRAMA PROCESSO DE SELEÇÃO TURMA 2016 

Lançamento do Edital 15/03/2016 

Período de Inscrições 20/04 a 20/05/2016 

Avaliação da documentação e da pertinência do projeto 23/05 a 31/05/2016 

Resultado da Avaliação dos Documentos 02/06/2016 

Prova Escrita na Unidade Receptora 08/06/2016 

Resultado Prova Escrita 16/06/2016 

Prova Oral on line 22/06/2016 

Resultado Prova Oral 27/06/2016 

Prova de Língua Estrangeira na Unidade Receptora 01/07/2016 

Resultado Prova de Língua Estrangeira 07/07/2016 

Resultado Final da Seleção para Doutorado 
Interinstitucional 

13/07/2016 

Homologação do Resultado Final 19/07/2016 

Período de matrícula (presencial na Unidade Receptora) 20/07 a 29/07/2016 

Início das aulas agosto 2016 

 
I – INSCRIÇÕES 
As inscrições para o processo seletivo poderão ser realizadas a partir de 20/04/2016 até 
20/05/2016 de 2016, por email, no endereço dinterppgav@gmail.com .  Os candidatos devem 
encaminhar toda a documentação requerida neste edital por meio digital, em pdf, e o DINTER 
PPGAV/UNIVASF confirmará por e-mail o recebimento dos documentos solicitados e a 
inscrição dos candidatos. 
 
Para maiores informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
PPGAV/UFRJ, acessar o site em: http://www.ppgav.eba.ufrj.br/ 
 
Documentos para a inscrição:  

(a) Formulário de inscrição (com foto 3X4) (Anexo I); 

(b) Currículo Lattes atualizado, preenchido através do site www.cnpq.br; 
 

http://www.ppgav.eba.ufrj.br/
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(c) Históricos escolares dos cursos de graduação e de mestrado; 

(d) Cópia dos diplomas de graduação e de mestrado ou declaração de defesa. No caso de 

declaração de defesa, uma vez aprovado no exame, o aluno deverá apresentar o Diploma 

como condição para se submeter ao exame de qualificação; 

(e) Portfolio, obrigatório para a Área de Teoria e Experimentações em Artes, linhas de pesquisa 

Linguagens Visuais e Poéticas Interdisciplinares: os portfólios deverão ser disponibilizados 

junto aos outros documentos necessários à inscrição (imagens e textos, impressos e vídeos e 

áudios em CD ou DVD) como arquivos .PDF e/ou .AVI em folder com o nome completo do 

candidato, através de link para Dropbox (com permissão para compartilhamento). O link para a 

pasta compartilhada contendo o portfolio digital deve ser informado via e-mail no endereço 

eletrônico dinterppgav@gmail.com  -  Endereço eletrônico do Dropbox: www.dropbox.com. 

(f) Anteprojeto de Tese, obrigatório para todas as áreas de concentração, escrito em português, 

de acordo com as orientações constantes no Anexo III;  

(g) Caso deseje solicitar isenção da(s) prova(s) de língua estrangeira, o candidato deve enviar 

certificado de proficiência em língua estrangeira reconhecido pelo MEC ou declaração de 

aprovação em prova de língua estrangeira feita no mestrado com data da realização da 

prova, especificados dia, mês e ano (o candidato que cursou o mestrado no PPGAV/UFRJ 

está isento da apresentação dessa declaração, por já existir documento comprobatório na 

instituição); 

(h) Cópia digital dos seguintes documentos ou dos respectivos protocolos de emissão: CPF, 

Identidade, Título de Eleitor e Certificado de Dispensa de Serviço Militar ou Certificado de 

Reservista, se aplicável;  

OBS.: não serão aceitos como documentos de identidade: Carteira de Conselhos 

Profissionais (CRM, CREA, etc.), Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Funcional da 

UFRJ ou de outro órgão e Carteira de Estudante. 

Observações importantes:  

O candidato ao DINTER - Doutorado em Artes Visuais - deverá optar, no ato da inscrição, por 
uma Área de Concentração e Linha de Pesquisa do PPGAV. 

 
No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os originais dos documentos cujas cópias 

foram solicitadas na inscrição, para conferência na Unidade Receptora, em lugar e horário 

divulgados posteriormente no site PPGAV.  

O candidato selecionado que não tenha apresentado o diploma e/ou o histórico escolar do 

mestrado no momento da inscrição, por motivo de impossibilidade comprovada, terá sua 

matrícula no curso condicionada à entrega destes documentos. 

II – SELEÇÃO  
O Doutorado Interinstitucional em Artes Visuais PPGAV/UNIVASF se destina à capacitação de 

docentes e outros profissionais da Região do Vale do São Francisco, com mestrado, 

portadores de diploma nacional credenciado e reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Portadores de diplomas obtidos em Universidades estrangeiras poderão se candidatar 

conforme condições estabelecidas na Resolução no. 02/2013 do Conselho de Ensino para 

Graduados, CEPG – UFRJ. 
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Das Vagas 
Serão oferecidas até 10 (dez) vagas para o ano de 2016 a serem distribuídas nas linhas de 
pesquisa desenvolvidas pelo Programa, condicionadas à disponibilidade de orientação do 
corpo docente e a critério do Colegiado do Programa conforme disposto na Regulamentação 
Geral da Pós-Graduação stricto sensu da UFRJ (Resolução CEPG 01/2006). O preenchimento 
do total de vagas oferecidas não é condição obrigatória. 

 

Do Processo Seletivo 
A seleção dos candidatos será feita por meio de Exame de Seleção, realizado em quatro fases, 
descritas a seguir: 
a) Inscrição online validada de acordo com os requisitos constantes no neste edital; 
b) Avaliação da documentação e da pertinência do anteprojeto às linhas e interesses de 

pesquisa dos docentes: Curriculum e projeto de Tese para todas as áreas (Anexo IV) e 
portfolio somente para a Área de Teoria e Experimentação em Artes - linhas de pesquisa 
Linguagens Visuais e Poéticas Interdisciplinares. Etapa eliminatória, com conceito aprovado 
ou reprovado.  

c)  Prova Escrita de conhecimentos específicos para os candidatos aprovados na primeira 
etapa de avaliação, baseada nos pontos e/ou bibliografia sugerida neste edital (Anexo III). 
A prova deverá ser realizada sem consulta, com duração de no máximo 3 (três) horas com 
nota mínima 7,0 (sete) de aprovação. Etapa eliminatória e classificatória.  

d) Prova Oral de defesa e arguição do projeto de tese e portfolio, quando exigidos, para os 
candidatos aprovados nas etapas anteriores, com duração máxima de 30 minutos, com 
nota mínima 7,0 (sete) de aprovação. Etapa eliminatória e classificatória. Esta prova será 
realizada nas dependências da UNIVASF através de plataforma on line, cujo endereço será 
divulgado no site do PPGAV. 

e) Prova de proficiência Língua Estrangeira, no(s) idioma(s) inglês, francês, espanhol, alemão 
ou italiano. O candidato ao Doutorado deverá prestar prova de proficiência em dois idiomas. 
A prova poderá ser realizada com consulta a dicionário, com duração de, no máximo, 2 
(duas) horas. Etapa eliminatória, com conceito aprovado ou reprovado. O candidato ficará 
isento da realização da(s) prova(s) de línguas para as quais apresentar comprovante de 
proficiência, emitido por programa de pós-graduação devidamente credenciado pelo MEC. 
Candidatos não lusófonos, além do Exame de Língua Estrangeira, deverão apresentar 
certificado de aprovação no Exame de Proficiência em Língua Portuguesa (CELPEBras) 
(http://portal.inep.gov.br/celpebras-estrutura_exame). 

 

As datas, horários e locais das provas serão divulgados no site do PPGAV na internet 
(http://www.ppgav.eba.ufrj.br/). É de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado 
sobre eventuais alterações nas datas do calendário de seleção. O processo seletivo será 
realizado nas dependências da Unidade Receptora (UNIVASF) localizada na Av. Antonio 
Carlos Magalhães, nº 510, Country Club - Juazeiro/BA. 

Dos critérios de avaliação: 
a) A avaliação da documentação, da qualidade e pertinência do projeto às linhas e interesses 

de pesquisa: a avaliação do Curriculum Vitae no formato Lattes/CNPq levará em conta a 
inserção do candidato na área de História e Teoria da Arte e a trajetória acadêmica e 
profissional; no caso da área de Teoria e Experimentação em Artes, a sintonia dos 
interesses e das práticas do candidato com as questões contemporâneas. A avaliação dos 
projetos de tese levará em conta a adequação ao perfil das Linhas de Pesquisa do 
Programa, os interesses de pesquisa do corpo docente e a disponibilidade de orientação do 
corpo docente credenciado. A análise de portfolio levará em conta a pertinência do perfil do 

file:///E:/(http:/portal.inep.gov.br/celpebras-estrutura_exame
http://www.ppgav.eba.ufrj.br/
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candidato em relação à linha pretendida, a relevância contemporânea da obra e a indicação 
de sua abertura para problematizações de cunho teórico.  

b) A correção da Prova Escrita de conhecimentos específicos levará em conta o domínio do 
conteúdo substantivo e atualizado, conhecimento das teorias e historiografia relativas ao 
tema, uso de bibliografia pertinente, capacidade de estruturação do texto, correção de 
linguagem e clareza de expressão.  

c) A avaliação da Prova Oral levará em conta a clareza e objetividade da apresentação oral do 
projeto de pesquisa; a relevância, consistência e originalidade da pesquisa proposta; as 
condições de viabilidade da pesquisa; o conhecimento sobre as especificidades e 
abordagem das pesquisas desenvolvidas pelos professores da linha e a inserção do projeto 
nesse contexto; a disponibilidade do candidato para desenvolver as atividades em 
cumprimento às exigências e prazos estabelecidos pelo Regimento do PPGAV/EBA /UFRJ.  

d) A correção da Prova de Língua Estrangeira levará em conta a capacidade de verter e 
traduzir textos na língua escolhida por ocasião da inscrição. 

 
III – DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 
As listas de aprovados em cada uma das etapas do processo seletivo serão divulgadas no site 
do PPGAV. 
 
Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota mínima em cada 
um dos itens avaliados durante o processo de seleção. O candidato poderá ser aprovado, mas 
não classificado.  
 
Caso ocorram desistências de candidatos classificados, outros candidatos aprovados poderão 
ser convocados a ocupar as vagas remanescentes, sendo respeitada a ordem de classificação 
e o prazo estabelecido para homologação do resultado do processo seletivo. 
 
A nota final do Exame de Seleção será a média aritmética das notas das provas escrita e oral. 
Em caso de empate terá prioridade o candidato que tiver obtido maior nota na prova escrita. 
 
IV – RECURSOS 

Eventuais recursos aos resultados divulgados deverão ser submetidos ao PPGAV, por escrito, 
em documento assinado pelo interessado e enviado através do e-mail dinterppgav@gmail.com, 
até 24h após a divulgação do resultado de cada etapa. Nenhum novo documento ou fato 
poderá ser incluído no recurso, cabendo à Comissão de Seleção o julgamento da solicitação. A 
Comissão de Seleção avaliará o recurso e comunicará por email, em até 48h, após a 
divulgação do resultado de cada etapa. 

 

V – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as regras e condições 

estabelecidas no presente Edital, no regulamento do PPGAV e na legislação universitária 

pertinente. 

Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. Não haverá segunda chamada 

de prova. Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite máximo de vagas, e 

de acordo com a linha de pesquisa escolhida pelo candidato. 
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Os casos não contemplados no presente Edital serão resolvidos pelo Colegiado do PPGAV, 

sendo ouvida a Comissão de Seleção formada pelos professores integrantes das bancas 

examinadoras de cada Linha de Pesquisa. 

 

Atendimento ao público para o processo seletivo:  

Secretaria do PPGAV, de 10h às 15h. 

Secretaria UNIVASF, de 15 às 21h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pela Congregação da Escola de Belas Artes em 23 de fevereiro de 2016. 

Aprovado pelo Colegiado do PPGAV em 09 de março de 2016. 

                                     

                                   

Carlos Gonçalves Terra                         Carlos Augusto Moreira da Nóbrega 

      Diretor da EBA                                       Coordenador do PPGAV 

Secretaria PPGAV: 

Av. Pedro Calmon, n.º 550  

Prédio da Reitoria, 7º andar, sala 701  

Cidade Universitária/ Ilha do Fundão 

Tel.: (21): 3938.1643  

e-mail: dinterppgav@gmail.com 

CEP: 21941-901 – Rio de Janeiro/ RJ 

Site: www.ppgav.eba.ufrj.br 

Coordenador: Carlos Augusto Moreira da Nóbrega 

Substituto Eventual: Felipe Scovino Gomes Lima 

 

Secretaria UNIVASF 

Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 510  
 
Country Club  

Tel.: (74) 2102-7642 

e-mail: cartes@univasf.edu.br 

CEP: 48902-300 - Juazeiro/BA 

 Site: www.graduacao.univasf.edu.br/artes/ 

 
Coordenadora: Clarissa Campello Ramos 

 

Substituto Eventual: Elson de Assis Rabelo 

http://www.ppgav.eba.ufrj.br/
mailto:cartes@univasf.edu.br
http://www.graduacao.univasf.edu.br/artes/
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                  ANEXO I 

  

 

DINTER PPGAV/UNIVASF 2016  
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
01. Nome Completo:______________________________________________________________ 
02. Filiação:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
03. Identificação: 

Data de Nascimento:______/_____/______ 
Estado Civil:_________________Nacionalidade/Naturalidade:______________ 
Cart. Identidade:__________________Órgão Expedidor:_______Data de expedição:________ 
CPF:____________________ Título de Eleitor (nº, zona e seção):_______________________ 
Cert. Militar:______________________ Cert. Disp. de Incorp.:__________________________ 
Passaporte (se estrangeiro) :_____________________ País de orgem :___________________ 
Endereço para correspondência: Residência (    )      Trabalho (    ) 
Rua:______________________________________________________ nº_______________ 
Bairro:_________________________________________________ CEP:_________________ 
Cidade:___________________________________________ Estado:____________________ 
Telefone:_________________________________ Celular:_____________________________ 
E-mail:.______________________________________________________________________ 

04. Local de trabalho 
Instituição:___________________________________________________________________ 
Cargo:_______________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________ 
Docente?  Sim (     )      Não (     ) 
Qual categoria?_____________________________________________________________ 

05. Formação Superior: 
Curso:____________________________________________________________________ 
Instituição:_________________________________________________________________ 
Cidade:______________________________________________________________________ 
Datas início/término do Curso:____________________ / ____________________ 
Curso de Pós-Graduação:______________________________________________________ 
Instituição:___________________________________________________________________
Cidade__________________________________________________ 
Datas início/término do Curso: ____________________ / ____________________ 

06. Opção por Linha de Pesquisa para o Projeto de Tese: 
      História e Crítica da Arte                                       Linguagens Visuais 
      Imagem e Cultura                                                  Poéticas Interdisciplinares 

07. Opção por Língua Estrangeira: 
(    ) Inglês    (    ) Francês      (  ) Espanhol  (   ) Italiano 
 
Declaro conhecer e aceitar as normas estabelecidas no Edital DINTER PPGAV/UNIVASF 
2016.  
 
Data:                                                           Assinatura: 
 

 

 

 

      Foto 
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ANEXO II 

 

 

DINTER PPGAV/UNIVASF 2016  
PONTOS E BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

 

1. Área de Concentração História e Teoria da Arte 
 

1.1. Linha de Pesquisa HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE 

 
PONTOS: 
 
• PONTO 1:  Teoria e historiografia da arte. 

Tema: Narrativas históricas da arte 

 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte e Crítica de arte. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. 

DANTO, Arthur. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: 

Edusp, 2006. 

DE DUVE, Thierry. Quando a forma se transformou em atitude – e além. Arte & Ensaios n. 10. 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - EBA / UFRJ. Rio de Janeiro, p. 92-

105, 2003.   

OLIVEIRA, Myriam Andrade Rib                                                             . 2 ed. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010.  

 

• PONTO 2  T    çã  c á   c  /          écu   XIX 

Tema: A tradição artística do Renascimento, sua desconstrução no início da modernidade e 

diálogos com a arte brasileira no século XIX. 

 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

a) Sobre a tradição artística do Renascimento e a sua desconstrução no início da modernidade: 

ARGAN, Giulio Carlo. Clássico e Romântico; A Realidade e a Consciência. In: __________  

Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 11-154. [Capítulos 1 e 2] 

PANOFSKY, Erwin. O Renascimento; O 'Maneirismo'; O Neoclassicismo. In: ____________.  
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Idea: A Evolução do Conceito de Belo. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 45-109. [Capítulos 

3, 4 e 5]. 

b) Sobre a arte brasileira no século XIX (pesquisas recentes): 

CAVALCANTI, A. M, T. Entre a alegoria e o deleite visual: as pinturas decorativas de Eliseu 

Visconti para o Theatro Municiapal do Rio de Janeiro. Arte & Ensaios n. 9. Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais - EBA / UFRJ, ano IX. Rio de Janeiro, 2002, 

p.46-57. 

PEREIRA, S. G. (Org). 185 Anos da Escola de Belas Artes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001:2002.  

PEREIRA, S. G. Desenho, composição, tipologia e tradição clássica - uma discussão sobre o 

ensino acadêmico. Arte & Ensaios n. 10. Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes 

Visuais - EBA / UFRJ, ano X. Rio de Janeiro, 2003, p.40-49. 

TURAZZI, Maria Inez (Org.). Victor Meirelles: novas leituras. São Paulo: Studio Nobel, 2009. 

 
• PONTO 3 (questão opcional): ARTE MODERNA/CONTEMPORÂNEA  

Tema: Atualidade e historicidade da vanguarda 

 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. 

BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

DE DUVE, Thierry. O que fazer da vanguarda? In: Arte & Ensaios , n. 20. Revista do Programa 

de Pós-Graduação em Artes Visuais - EBA / UFRJ, Rio de Janeiro, pp. 180-193, jul. 2010. 

Disponível em http://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-

content/uploads/2012/01/ae20_Thierry_Duve.pdf 

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Orgs.). Escritos de Artistas – Anos 60/70. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2006. 

 
 
1.2. Linha de Pesquisa IMAGEM E CULTURA 

PONTOS: 

• A    c m  sistema cultural 

• I             p  f  m  c      cu  u   

• Cu  u   m            bj       u     p       çõ   

•  Imagem, memória e subjetividades. 
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•  Gênero e corpo na cultura. 

•  Arte, política e poder 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

BECKER, Howard. Os mudos da arte. Lisboa: Livros Horizonte, 2010. 

BOURDIER, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas. São Paulo: EDUSP, 2006. 

CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 2002. 

GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 

GOMBRICH, E. H. O sentido da ordem: um estudo sobre a psicologia da arte decorativa. 

Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 

2. Área de Teoria e Experimentações em Arte 
 

2.1. Linha de Pesquisa LINGUAGENS VISUAIS 

 
PONTOS: 
•                        v  gu      h      c   à  v         c    mp  â      Arte moderna e 

contemporânea no Brasil. 

• T        c    c           M       m            modernistas. Arte e pós-modernismo. 

• A   ,   v   m       p á  c    D   m          c             v   m      f   g  f  , v    , 

cinema expandido, arte eletrônica, arte digital. Dos meios às ações: experimentação, 

intervenção e performance. 

• C  cu          te: políticas e estratégias. O local e o global. Transnacionalidade. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

ARGAN , Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

ARTE & ENSAIOS. Revista do Programa da Pós-Graduação de Artes Visuais, EBA/UFRJ.  

BASBAUM, Ricardo (org.). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, 

estratégias. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001. 

BELTING, Hans. O fim da história da arte. São Paulo: Editora Cosac Naif, 2006. 

BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins Fontes, 2009.  
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BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo. 2 ed. São 

Paulo: Cosac Naify, 1999.  

DANTO, Arthur. Após o fim da arte. São Paulo: Odysseus, 2006.  

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem: questões colocadas aos fins de uma 

história da arte. São Paulo: Editora 34, 2013. 

DUBOIS, Philippe O Ato fotográfico. São Paulo: Papiros, 1994.  

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (orgs.). Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2006 

FERREIRA, Glória (org.). Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de 

Janeiro: FUNARTE, 2006.  

GREENBERG, Clement. Arte e cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2013. 

MICHAUD, Philippe-Alain.  Aby Warburg e a imagem em movimento.  Rio de Janeiro:  

Contraponto, 2013. 

RANCIÈRE, Jacques.  O destino das imagens.  Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

WOOD, Paul. Modernismo em disputa: a arte desde os anos 40. São Paulo: Cosac Naify, 

2001.  

 

2.2. Linha de Pesquisa POÉTICAS INTERDISCIPLINARES  

PONTO: 

• T    v               p  c             c  ,      g  f c çã     p  p   çã     c   çã  v  u   

contemporânea, interseções poéticas na construção e desconstrução da arte. 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA: 

Esta bibliografia é apenas indicativa no tratamento das questões propostas pela linha de 

pesquisa. A escolha de autores e títulos é de livre escolha pelo(a) candidato(a) na adequação 

ao tratamento do tema. Este poderá recorrer a outros autores e títulos ausentes desta 

bibliografia.  

ASCOTT, R. Roy Ascott. Telematic embrace: visionary theories of art, technology, and 

consciousness. Berkeley: University of California Press. 2003. 

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

BAQUÉ, Dominique. La fotografia plástica. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. 

BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção, como a arte reprograma o mundo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2010. 
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CAUQUELLIN, Anne. Arte contemporânea. Uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 

DANTO, Arthur. Após o fim da arte. São Paulo: Odysseus, 2006. 

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Felix. O que é filosofia? São Paulo: Editora 34, 2000. 

FLUSSER, Vilem. O mundo codificado. Por uma filosofia do design e da comunicação. 

São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge/London: The MIT Press, 2001. 

NUNES, Benedito.  Hermenêutica e poesia. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. São Paulo: Editora 34, 2005. 

SIMONDON, G. On the mode of existence of technical objects.  London: University of 
Western Ontario, 1980. 
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                                                                       ANEXO III 

 

 

 

 

DINTER PPGAV/UNIVASF 2016  
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TESE  

 
Linha de pesquisa HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE (máximo de 15 

páginas): 

1 - TÍTULO DO PROJETO 

2 - JUSTIFICATIVA: Expor neste item o motivo de seu interesse, a importância 

do objeto e a relevância da pesquisa. Procure convencer seus leitores de que a 

resposta à sua pergunta é importante. A Justificativa ainda deve conter os itens 

abaixo não necessariamente nessa ordem: 

OBJETO: apresentar o objeto de estudo de forma muito concisa. 

RECORTE TEMÁTICO: o recorte vai depender do objeto. Quando necessário, 

localizar o tema no espaço e no tempo, definir o grupo de obras e artistas a 

serem estudados. 

ESTADO DA QUESTÃO: evidenciar conhecimento das abordagens já feitas em 

relação ao tema esclarecendo as fontes pesquisadas. O que já foi dito e o que 

não foi dito sobre o assunto?  

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA: formular o problema a ser resolvido, a 

questão para a qual se busca uma resposta. 

HIPÓTESE: uma vez formulado o problema, propõe-se uma resposta provisória 

ao mesmo. A hipótese servirá como um rumo em vista do qual se ordena o 

material observado. A inexistência de uma hipótese levaria ao simples 

amontoamento de observações. 

EMBASAMENTO TEÓRICO: expor as bases conceituais que orientam o 

estudo e sustentam a hipótese. 

3 - OBJETIVOS: 

OBJETIVO (s)GERAL (is): descrever sinteticamente o(s) objetivo(s) da 

pesquisa.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: listar os diversos desdobramentos do objetivo 

geral em tópicos específicos.  
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4 - METODOLOGIA: indicar os métodos e técnicas que orientarão a pesquisa, 

definindo as etapas de desenvolvimento do trabalho para poder alcançar o 

objetivo. 

5 - CRONOGRAMA: enumerar as etapas do projeto com os respectivos prazos 

a serem cumpridos. 

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: listar as referências bibliográficas 

utilizadas para a elaboração do projeto e as referências levantadas a serem 

consultadas. 

Linha de pesquisa IMAGEM E CULTURA  

O Projeto de Tese deve considerar: a apresentação e estrutura, o 

embasamento teórico-metodológico, a qualidade do texto, clareza da 

argumentação, a relevância dos objetivos e a coerência das referências 

bibliográficas. Assim como deve ter pertinência aos interesses de pesquisa dos 

docentes credenciados para orientação, identificados no Anexo I deste Edital. 

Linha de pesquisa LINGUAGENS VISUAIS 

O projeto de tese deve explicitar, de modo claro e conciso, o objeto de 

pesquisa pretendido, os marcos teóricos a serem articulados, um esboço de 

metodologia, uma bibliografia pertinente, assim como referências a outras 

produções artísticas significativas que possam servir como parâmetros e bases 

de reflexão para a pesquisa a ser desenvolvida. O projeto será avaliado 

levando em conta a pertinência da pesquisa proposta ao perfil da linha.  

Linha de pesquisa POÉTICAS INTERDISCIPLINARES (máximo de 8 

páginas) 

O projeto de tese é de natureza teórico-pratica e deve conter: apresentação do 

trabalho contendo as vinculações com o campo da arte e artistas, a discussão 

conceitual e metodológica evidenciando a articulação dos processos artísticos 

e as estratégias do pensamento artista e referências bibliográficas. Sugere-se 

adicionar em seu projeto ilustrações, croquis, arquivos digitais e diagramas 

para a visualização de sua proposta. 

O(A) candidato(a)  deve indicar, em ordem de preferência, dois eventuais 

professores orientadores. 

 

 

 


