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Identificação 

Nome do Curso: Pós-Graduação em Artes – Especialização Lato Sensu 

Área de concentração: Artes Visuais 

 Terminalidade: Patrimônio Cultural 

 Terminalidade: Ensino e Percursos Poéticos 

Instituto de Artes e Design (IAD/UFPEL) 

Departamento de Artes e Comunicação (DAC) 

Comissão Coordenadora: 

 Prof. Dr. Carlos Alberto de Ávila Santos 

 Profa. Dra. Larissa Patron Chaves 

 Profa. Dra. Ursula Rosa da Silva 

 

1. Introdução 

A proposta de reformulação do Pós-Graduação em Artes, Curso já 

existente no Instituto de Artes e Design desde 1996, representa uma 

adequação à realidade docente da Unidade e às atuais demandas acadêmicas 

e sociais no que se refere à prática do profissional em Artes Visuais e ao 

ensino nos seus diversos âmbitos.  

A instituição hoje denominada Instituto de Artes e Design (IAD), 

segundo Magalhães1, Franco2 e documentos pertencentes ao acervo do 

Instituto,3 iniciou sua história em 19 de março de 1949, com a fundação da 

                                                            

1
 MAGALHÂES, Clarice Rego. A Escola de Belas Artes de Pelotas: da fundação a 
federalização (1949-1972) – uma contribuição para a história da educação em Pelotas. 
Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal de Pelotas, 2008. p. 46. 

2
 FRANCO, Janice Pires Corrêa. Memórias de Marina. Pelotas: Mundial, 2008. p. 32. 

3 Tais documentos não estão especificados por tratar-se de cópias dos mesmos, sem 

identificação de tipo e/ou data. Parte desse material se encontra nos arquivos do Gabinete da 
Direção do IAD. Muitos outros documentos foram doados, em maio de 2009, por Janice Pires 
Franco, ao acervo do MALG. 
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Escola de Belas Artes (EBA), cuja finalidade era o ensino da pintura, 

modelagem e desenho geométrico através de um Curso Preparatório para as 

Belas Artes, concretizando o sonho de Marina de Morais Pires, idealizadora e 

fundadora da Escola.4 

A EBA teve início em uma sala cedida pela Biblioteca Pública 

Pelotense. Entretanto, de imediato, surgiu a necessidade de mais espaço 

físico para as aulas práticas e teóricas. Assim, os cursos passaram a ser 

ministrados num antigo sobrado da Rua Félix da Cunha. A EBA alugou e 

ocupou outros prédios na cidade, até conseguir uma sede própria. Em 1963, 

foi assinada a escritura de um palacete doado à Escola por Carmen Trápaga 

Simões, três anos depois aconteceu a mudança para a nova sede da EBA, 

situada na esquina das ruas Marechal Floriano e Santa Tecla.  

No ano de 1969, a EBA passou a pertencer à Universidade Federal de 

Pelotas, cuja criação foi oficializada pelo Decreto Lei no 730-88-69. Houve, 

neste momento, uma agregação simultânea, não só da EBA, mas também da 

Escola de Medicina e do Conservatório de Música. Em 1971, a UFPel criou o 

Instituto de Artes (IA) e, no ano seguinte, deu-se a fusão do Instituto com a 

EBA, oficializada no dia 22 de maio de 1972. 

Em 1979, com o surgimento do Curso de Letras, vinculado ao Instituto 

de Artes, este último passou a ser designado Instituto de Letras e Artes (ILA). 

Em 2005, com o desmembramento da área de Letras, fundou-se a Faculdade 

de Letras, através da portaria nº933/2005, de 31 de agosto de 2005. Com a 

criação do Curso de Design, neste mesmo mês o Instituto de Letras e Artes 

passou a denominar-se Instituto de Artes e Design (IAD). 

O Curso de Pós-Graduação em Artes do Instituto de Letras e Artes (ILA) 

foi criado pela Portaria 08/75, como aperfeiçoamento em História das Artes. No 

ano de 1978, o Curso de Especialização ofereceu duas áreas de 

concentração. Em Música, os alunos escolhiam entre História da Música, 

                                                            

4 Os estatutos da EBA foram levados a Porto Alegre por Dona Marina em fevereiro de 1950 

para serem publicados no Diário Oficial. Diário Popular, 19.02.1950, p.4. 
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Didática e Literatura Pianística ou Técnicas Interpretativas do Cantor. Em Artes 

Plásticas, os alunos optavam por História das Artes Plásticas ou Desenho 

Artístico.  

A partir de julho de 1984, o Curso de Pós-Graduação em Artes passou à 

Especialização em Expressão Artística no Ensino de 1º e 2º Graus. Em 1987 

foi reestruturado como especialização em Arte Educação, com caráter 

intensivo e financiamento da CAPES. Foi reofertado em 1990 com duas 

terminalidades: Artes Plásticas e Música. 

O Curso de Pós-Graduação em Artes: Especialização em Patrimônio 

Cultural – Conservação de Artefatos surgiu como resposta a um desgaste 

natural da terminalidade anterior e à formação de um novo grupo de docentes 

que atuavam nessa área. Assim, organizou-se uma Comissão que trabalhou 

em 1994 e 1995, concluindo no último ano a atual estrutura curricular do 

Curso. 

Tendo sido aprovado pelos órgãos competentes da UFPel, o projeto foi 

enviado para a CAPES e foi contemplado pelo Programa de Auxílio a Cursos 

de Especialização que este Órgão mantinha. As atividades acadêmicas 

principiaram no final de março de 1996. No dia 15 de abril, o Curso iniciou 

oficialmente o semestre letivo, com a Aula Inaugural proferida pelo arquiteto 

argentino Ramón Gutierrez, que veio à Pelotas atendendo o convite efetuado 

pelo Pós-Graduação.  

Durante a sua trajetória, de treze anos, o Curso de Pós-Graduação em 

Artes: Especialização em Patrimônio Cultural – Conservação de Artefatos 

formou oito diferentes turmas, computando o número total de oitenta e oito 

Especialistas na área, cujos alunos eram originados de diversos Cursos de 

Graduação da UFPel, da UCPel e da FURG, das quais salientamos as 

Graduações em Artes, em Arquitetura, em História, em Geografia e em 

Engenharia destas Universidades.  

Os seis alunos da turma atual deverão defender as monografias em 

desenvolvimento até o mês de julho de 2010. Portanto, considerando que no 
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início do próximo semestre, o Pós-Graduação do IAD abrirá seleção de 

candidatos para uma nova turma, e respondendo à formação dos docentes da 

Unidade e às novas demandas da atualidade, o Colegiado do Curso de Pós-

Graduação em Artes: Especialização em Patrimônio Cultural – Conservação 

de Artefatos aprovou em Reunião do dia 18/11/2009 a reformulação da 

terminalidade existente e a criação de outra, específica da área de artes.  

O novo curso de Pós-Graduação do IAD será denominado: 

Especialização em Artes – Área de Concentração : Artes Visuais. Será 

composto por duas terminalidades: Patrimônio Cultural e Ensino e 

Percursos Poéticos. As duas terminalidades do novo Curso de 

Especialização em Artes realizarão seleção de candidatos e começarão suas 

diferentes atividades letivas no início do primeiro semestre de 2010.  

 

2. Justificativa 

2.1. Terminalidade: Patrimônio Cultural 

Com a criação de outros Cursos na UFPel, com ênfase nas áreas de 

Patrimônio e de Conservação e Restauro, surgiu o interesse da reformulação 

do atual Curso de Pós-Graduação em Artes: Especialização em Patrimônio 

Cultural – Conservação de Artefatos, buscando redefinir o nome, a carga 

horária total e a grade curricular desta terminalidade.  

2.1.1. A nova denominação da terminalidade. 

O Curso não se propõe instrumentalizar os alunos-especialistas para 

interferências restaurativas, dado que não possuímos número suficiente de 

docentes formados na área da restauração. Portanto, a denominação atual é 

ambígua e, tem implicado na interpretação dúbia de candidatos de outras 

cidades e de outras regiões brasileiras que nos solicitam maiores informações 

do Curso, que os interessados acreditam contemplar a restauração. Daí a 

proposta da nova denominação: Patrimônio Cultural. Substituindo a 

denominação atual: Patrimônio Cultural – Conservação de Artefatos. 
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2.1.2. A carga horária total e o tempo de duração da terminalidade. 

A criação do Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural 

(ICH/UFPel) possibilitou um grande fluxo de pesquisas nesta área e, nos deu a 

diretriz  para minimizar a carga total de 405 horas/aula do atual Curso de 

Especialização para uma carga horária menor (374 h/a), mas, ainda superior 

as 360 horas/aula exigidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UFPel. Respondendo às normas da Universidade e constituindo um Curso de 

Especialização mais rápido e introdutório para os profissionais interessados 

em dar continuidade às suas pesquisas no mestrado citado, ou de ingressarem 

em outros Programas de Pós-Graduação que contemplem esta ampla área de 

investigação. 

A maneira encontrada para alcançar esta minimização de carga horária 

foi transformar duas, das nove disciplinas obrigatórias do atual currículo do 

Curso, em disciplinas optativas.5 Ao mesmo tempo, transformamos a disciplina 

optativa “Produção Textual” em obrigatória, por reconhecermos a importância 

da mesma para o desenvolvimento das monografias efetuadas pelos alunos.  

Dessa forma, os estudantes do Curso de Pós-Graduação completariam 

a carga horária exigida em um ano, restando ainda um semestre para a 

complementação da monografia final, acompanhada de sessões de 

orientação. Atualmente, a somatória total de horas/aula é efetuada em três 

semestres, e a monografia é finalizada no quarto semestre do Curso. Sendo 

assim, poderíamos realizar seleção de candidatos a cada ano letivo, o que 

presentemente é realizado a cada dois anos.  

2.1.3. Alteração da grade curricular da terminalidade 

Como o Curso não objetiva formar especialistas em restauração, posto 

que não temos no IAD laboratórios, ateliês e professores instrumentalizados 

nesta área, propomos também a substituição da disciplina “Diagnóstico e 

                                                            

5
 Ver Grades Curriculares em Anexo. 
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critérios de intervenções em obras artísticas”, com 51 hs/a, por outra 

denominada “História e Teorias do Restauro”, com a mesma carga horária. 

A primeira disciplina citada, “Diagnóstico e critérios de intervenções em 

obras artísticas” tinha, na sua origem, o objetivo de identificar problemas de 

conservação de bens móveis e imóveis e de projetar a interferência 

restaurativa dos mesmos. Era de responsabilidade de um professor do IAD, 

mas ministrada por artistas, arquitetos e artífices da área da restauração 

convidados pelo Curso. Os ministrantes convidados eram remunerados pelo 

Pós-Graduação, que obtinha as verbas necessárias por meio da cobrança de 

mensalidade dos alunos, o que não mais ocorre nos Cursos de Latu Senso da 

UFPel. Porém, implica na inviabilização de convidar e hospedar estes 

visitantes ou remunerar os serviços prestados. 

Por outro lado, a segunda disciplina citada, “História e Teorias do 

Restauro” é voltada para uma abordagem teórica que objetiva desenvolver o 

conhecimento dos alunos sobre interferências restaurativas processadas em 

diferentes períodos da história, desde a Antiguidade ao final do século XIX e 

princípios do XX, quando surgiram vários teóricos com diferenciadas 

ideologias restaurativas. Estes variados tratados decorreram na disciplina ou 

ciência da restauração. Essa nova disciplina será ministrada por professor 

lotado no IAD.6 

A alteração das disciplinas supracitadas permitiria que o Curso se 

mantivesse com os professores capacitados do próprio IAD e, com os dois 

professores colaboradores do ICH e da FAUrb,7 não necessitando da 

realização de convites de profissionais externos à UFPel e, não implicando 

num lastro econômico do qual o Curso não dispõe. Dessa forma, a 

abrangência dessa terminalidade não seria alterada, como também o perfil de 

alunos que nos propomos capacitar.  

                                                            

6
  Professor Carlos Alberto Ávila Santos. Doutor em Arquitetura – Área de Conservação e 

Restauro – UFBA, Salvador. 

7
  Daniel Maurício Viana de Souza (ICH) e Ana Lúcia Costa de Oliveira (FAUrb). 
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Continuaríamos qualificando profissionais capazes de exercer cargos 

culturais, de ensino e pesquisa na área patrimonial, habilitados e 

sensibilizados para desenvolver em suas investigações o valor histórico e o 

valor estético de bens móveis e imóveis, o valor de memória agregado a estes 

bens materiais que constituem uma parcela do patrimônio cultural. 

Profissionais competentes para realizar consultorias, induzindo para a 

preservação, para a conservação e posterior restauração dos bens culturais 

materiais. 

2.2. Terminalidade: Ensino e Percursos Poéticos 

O grande número de professores da rede de ensino com necessidade 

de formação continuada estimulou a criação de uma nova terminalidade, 

voltada ao ensino, ao fazer e à pesquisa em artes, respondendo também à 

demanda dos alunos egressos dos Cursos de Artes da UFPel, e de outras 

Universidades. 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo Geral 

3.1.1. Patrimônio Cultural: 

A) Proporcionar conhecimento e a formação de critérios de valor, convivência 

e guarda do patrimônio artístico e cultural, visando a preservação de bens 

móveis e imóveis através de estudos de caso centrados nos bens materiais 

relativos, principalmente, à sociedade da região Sul do Brasil e seus vizinhos 

do Cone Sul. 

B) Qualificar profissionais, como especialistas, habilitando-os a atuar em 

instituições públicas ou privadas, respondendo direta ou indiretamente na 

conservação e guarda do patrimônio artístico e cultural, instrumentalizando-os 

com uma formação teórico-crítica no que se refere à legislação e ao 

diagnóstico, para futuras ações profissionais de intervenção, como também 

para a transmissão do conhecimento nessa área. 
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3.1.2. Ensino e Percursos Poéticos  

A) Formar especialistas capazes de atuar como pesquisadores e como 

divulgadores do conhecimento científico na área da produção artística, com 

ênfase no mundo contemporâneo. Formar profissionais qualificados para o 

ensino das Artes Visuais, capacitando-os para atuar no mercado de trabalho. 

3.2. Objetivos Específicos: 

Patrimônio Cultural e Ensino e Percursos Poéticos 

A) Capacitar profissionais para a prática de pesquisa em Artes Visuais e em 

Patrimônio Cultural, visando ampliar a produção de conhecimento científico no 

Instituto de Artes e Design da UFPel; 

B) Capacitar profissionais para a atuação como pesquisadores nas áreas de 

Artes, de Ensino de Artes Visuais e Educação Patrimonial (desde o nível 

fundamental até o nível superior); 

C) Promover a aproximação da área de Artes Visuais com as atuais 

tendências em Poéticas e de Ensino; 

D) Possibilitar o aprofundamento dos estudos dos profissionais egressos dos 

Cursos de Artes Visuais e áreas afins do Instituto de Artes e Design da UFPeL; 

E) Permitir o aprofundamento dos estudos dos profissionais egressos dos 

Cursos de Artes Visuais e áreas afins de outras Universidades brasileiras e 

estrangeiras; 

F) Promover a produção e publicação de artigos científicos sobre Artes 

Visuais, Patrimônio Cultural e áreas afins; 

G) Realizar a publicação da Revista do Curso de Pós-Graduação em Artes;  

H) Promover a produção de materiais educativos sobre as Artes Visuais e 

Patrimônio Cultural, que possam ser utilizados nos cursos de Artes Visuais e 

em Educação Patrimonial em geral e na rede de ensino. 
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4. Abrangência 

Atender profissionais das áreas de Patrimônio Cultural e das Artes. 

 

5. Estrutura e Funcionamento das duas terminalidades 

5.1. Metas 

- Implantar o presente projeto no ano de 2010; 

- Atender até 30 profissionais em cada terminalidade. 

5.2. Duração 

  O Curso de Pós-Graduação: Terminalidade “Patrimônio Cultural” terá a 

duração mínima de 374 horas/aula. O Curso de Pós-Graduação: 

Terminalidade: “Ensino e Percursos Poéticos” terá duração mínima de 391 

horas/aula. Ambos estão previstos para começar no primeiro semestre de 

2010. Ao concluir as disciplinas o aluno terá seis meses para conclusão da 

monografia. 

5.2.1. Horário 

As aulas das duas terminalidades do Curso de Pós-Graduação em Artes serão 

ministradas, de segunda à sexta-feira, das 19:00 às 22:40 horas. 

5.2.2. Período de realização 

Três semestres (dezoito meses). 

 

5.3. Local de realização 

As aulas serão ministradas nas salas 314, 318 e 319 do IAD/UFPel. 
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5.4. Disciplinas e professores 

  A organização curricular do curso obedece aos princípios gerais do 

Regimento interno da Pós-Graduação Lato-Sensu desta Universidade.  

5.4.1. Terminalidade: Patrimônio Cultural – Disciplinas Obrigatórias 

5.4.1.1. Legislação e Órgãos de Proteção Nacional e Internacional – 34h/aula 

Ementa: História e evolução dos regulamentos nacionais e internacionais de 

preservação do patrimônio cultural, com ênfase na legislação atual, órgãos e 

instituições de apoio. 

5.4.1.2. Produção Textual – 34h/aula  

Ementa: Teoria e prática da leitura e da escritura. Articulação do texto escrito. 

Dimensão discursiva do texto. Linguagem e argumentação. 

 5.4.1.3. Princípios de Conservação e Guarda – 51h/aula 

Ementa: Procedimentos técnicos para o manuseio, conservação e 

armazenagem de bens culturais. Análise e estudos de exibição e adequação 

ambiental. 

 5.4.1.4. Cadastramento e Registro – 34h/aula 

Ementa: Procedimentos e metodologia da abordagem de bens culturais. O 

levantamento cadastral e os recursos gráficos de registro e arquivo. 

Sistematização e leitura teórico/crítica das informações coletadas. 

5.4.1.5. Historia e Teorias do Restauro – 51h/aula 

Ementa: Estudo das interferências restaurativas processadas em diferentes 

períodos da história, desde a Antiguidade ao final do século XIX e princípios do 

XX, quando surgiram vários teóricos com diferenciadas ideologias 

restaurativas. Conhecer estas variadas ideologias que decorreram na 

disciplina ou ciência da restauração.  
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 5.4.1.6. Estratégias de Conhecimento e Divulgação do Patrimônio Cultural -

68h/aula 

Ementa: Instrumentalização pedagógica teórico-prática para atuação em 

programas que objetivem ações educacionais de preservação e conservação 

do patrimônio cultural. Técnicas e procedimentos de elaboração de material 

didático-visual. 

5.4.1.7. Metodologia da Pesquisa voltada para as áreas artísticas ou culturais - 

51h/aula  

Ementa: Elaboração de projeto da pesquisa de acordo com as normalizações 

técnico-científicas. Construção do objeto de investigação usando 

procedimentos lógicos, analíticos e críticos. Escolha e utilização de 

metodologia e aparato teórico adequado para o desenvolvimento do projeto. 

5.4.1.8. Seminário de Orientação – 51h/aula 

Ementa: Assessoramento e crítica dos trabalhos individuais pelos professores 

orientadores, visando a elaboração final da proposta de monografia. Conteúdo 

programático e desenvolvimento a cargo dos orientadores, conforme as 

especificidades apresentadas. 

5.4.1.9. Arte, História e Pensamento nos Séculos XIX e XX – OPTATIVA – 

51h/aula 

Ementa: Análise das manifestações artísticas como produto e produção de 

idéias geradas no contexto social do Brasil, a partir de suas relações com as 

correntes filosóficas dos respectivos períodos históricos. 

 

 

5.4.1.10. Modernidade e Ruptura – OPTATIVA – 51h/aula 
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Ementa: Estudo da relação entre os conceitos de antigo e moderno no 

Ocidente e a forma como ambos se legitimam nas práticas de conservação de 

valores ou de suas substituição/renovação. 

5.4.2. Terminalidade: Ensino e Percursos Poéticos – Disciplinas 

Obrigatórias 

5.4.2.1. Semiótica, Comunicação e Arte – 51h/aula  

Ementa: Conceito de semiótica segundo as principais escolas. Comunicação e 

significação. Arte e linguagem. As contribuições da semiótica para 

compreensão dos fenômenos artísticos e comunicacionais. 

5.4.2.2. Metodologia da Pesquisa voltada para as áreas artísticas ou culturais 

– 34h/aula  

Ementa: Elaboração de projeto de pesquisa de acordo com as normalizações 

técnico-científicas. Construção do objeto de investigação usando 

procedimentos lógicos, analíticos e críticos. Escolha e utilização de 

metodologia e aparato teórico adequado para o desenvolvimento do projeto. 

5.4.2.3. Produção Textual – 34h/aula  

Ementa: Teoria e prática da leitura e da escritura. Articulação do texto escrito. 

Dimensão discursiva do texto. Linguagem e argumentação. 

5.4.2.4. Novas Tecnologias e Mídias Contemporâneas -51h/aula  

Ementa: A presença das novas mídias e tecnologias na produção artística e no 

sistema das artes através da história, com ênfase na contemporaneidade. 

5.4.2.5. Filosofia, Arte e Educação – 51h/aula 

Ementa: Abordagem das relações entre filosofia, arte e educação. Análise de 

textos filosóficos, de artistas, de críticos, e de profissionais da educação. 

Debate sobre as relações do pensamento filosófico, processo criativo e 
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educativo dentro de um contexto histórico-cultural, do século XVIII ao século 

XXI. 

5.4.2.6. Iconologia da Arte – 51h/aula 

Ementa: Através de diferentes leituras de obras de arte, a disciplina apresenta 

um panorama da produção artística dos séculos XIX, XX e XXI, relacionando-o 

com os contextos políticos e sociais dos diferentes períodos.  

5.4.2.7. Arte e Cultura na América Latina – 51h/aula 

Ementa: Desenvolve investigações acerca das manifestações artísticas e 

culturais na América Latina ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, as diferentes 

produções, popular e erudita, interpretação de conceitos e interesse mediante 

as relações com os sistemas de aliança e modelos políticos educacionais 

locais no mundo. 

5.4.2.8. Seminário de Orientação – 51h/aula 

Ementa: Assessoramento e crítica dos trabalhos individuais pelos professores 

orientadores, visando a elaboração final da proposta de monografia. Conteúdo 

programático e desenvolvimento a cargo dos orientadores, conforme as 

especificidades apresentadas. 

5.4.2.9. Modernidade e Ruptura – OPTATIVA – 51h/aula 

Ementa: Estudo da relação entre os conceitos de antigo e moderno no 

Ocidente e a forma como ambos se legitimam nas práticas de conservação de 

valores ou de suas substituição/renovação. 

5.4.2.10. Trabalho Docente e Tendências Contemporâneas no Ensino das 

Artes Visuais – OPTATIVA – 51h/aula 

Ementa: Tem-se como preocupação desenvolver investigações sobre os 

processos de trabalho docente e as trajetórias de professores de Artes Visuais, 

incluindo estudos que envolvam os saberes e tendências pedagógicas 

contemporâneas. 
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5.4.2.11. Percursos Poéticos – OPTATIVA – 51h/aula 

Ementa: Desenvolver o estudo prático/teórico sobre o processo de criação. 

Metodologia da pesquisa em poéticas visuais aplicada às artes das 

visualidades e a outras artes. Reflexão acerca dos procedimentos de 

instauração da produção. 

5.4.2.12. Retórica da Arte e do Design nos séculos XX e XXI – OPTATIVA – 

51h/aula 

Ementa: A imagem nos séculos XX e XXI.  As características visuais 

contemporâneas. As novas tecnologias e suas influências estéticas. As 

modalidades de representação nos séculos XX e XXI. Retórica de soluções 

criativas e inovadoras da comunicação visual. Estudo de imagens. 

Desenvolvimento de pesquisas e trabalhos individuais. Artigos. Seminários. 

5.5. Corpo Docente 

Ana Lúcia Costa de Oliveira (Profa. Colaboradora). Graduada em Arquitetura 

FAUrb/UFPel. Mestre em Arquitetura, FAU/UFRGS. Doutoranda em 

Arquitetura, FAU/UFRGS. 

Adriane Hernandez. Bacharel em Artes Visuais – Pintura, IA/UFRGS. Mestre 

em Poéticas Visuais, IA/UFRGS. Doutora em Poéticas Visuais, IA/UFRGS. 

Ângela Raffin Pohlmann. Bacharel em Artes Plásticas, IA/UFRGS. Mestre em 

Artes Visuais, IA/UFRGS. Doutora em Educação, FacEd/UFRGS. 

Carlos Alberto Ávila Santos. Licenciado em Educação Artística, ILA/UFPel. 

Especialista em Arte Educação, ILA/UFPel. Especialista em Cultura e Arte 

Barroca, IAC/UFOP. Mestre em História, Teoria e Crítica da Arte, IA/UFRGS. 

Doutor em Arquitetura – Área de Conservação e Restauro, FA/UFBA. 

Carmen Regina Bauer Diniz. Bacharel em Artes Visuais, ILA/UFPel. Licenciada 

em Artes, ILA/UFPel, Mestre em História, Teoria e Crítica da Arte, IA/UFRGS. 

Doutoranda em Educação, FaE/UFPel.   
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Daniel Albernaz Acosta. Graduado em Artes, IA/UFSM. Mestre em Artes, 

ECA/USP. Doutor em Artes, ECA/USP.  

Daniel Maurício Viana de Souza (Prof. Colaborador). Graduado em 

Museologia, UNIRIO. Mestre em Ciência da Informação, IBICT. 

Eduarda Azevedo Gonçalves. Bacharel em Pintura, ILA/UFPel. Mestre em 

Artes Visuais, IA/UFRGS. Doutoranda em Artes Visuais, IA/UFRGS.   

Flávia Ataíde Pithan. Graduada em Sistemas de Informação, UNIFRA. 

Graduada em Desenho Industrial - Programação Visual, UFSM. 

Mestre em Comunicação Social, PPGCOM/PUCRS. Doutora em Comunicação 

Social, PPGCOM/PUCRS. 

João Carlos Machado. Bacharel em Pintura, IA/UFRGS. Bacharel em 

Desenho, IA/UFRGS. Especialista em Teorias do Teatro Moderno, 

DAD/UFRGS. Mestre em Poéticas Visuais, PPGAVI/UFRGS. Doutorando em 

Poéticas Visuais, PPGAVI/UFRGS. 

José Luiz de Pellegrin. Graduado em Artes Visuais, ILA/UFPel. Licenciado em 

Artes Visuais, ILA/UFPel. Especialista em Desenho, ILA/UFPel. Mestre em 

Artes, ECA/USP. Doutor em Artes, ECA/USP. 

Larissa Patron Chaves. Bacharel em Artes Visuais, ILA/UFPel. Mestre em 

História, PPGH/PUCRS. Doutora em História, PPGH/UNISINOS. 

Lauer Alves Nunes dos Santos. Graduado em Pintura, ILA/UFPEL. Mestre em 

Artes Visuais, IA/UFRGS. Doutor em Comunicação e Semiótica, PUC-SP. 

Luciana Engelsdorff Leitão. Bacharel em Artes Plásticas, IA/UFRGS. 

Especialista em Artes Plásticas Arte na Educação, ILA/UFPel. Mestre em Artes 

Visuais, IA/UFRGS.   

Mari Lucie da Silva Loreto. Bacharel em Desenho e Plástica, UFSM. Mestre 

em Filosofia, UFSM. Doutora em Pós-Graduação em Letras, UFRGS. 
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Neiva Maria Fonseca Bohns. Mestre em História, Teoria e Crítica da Arte, 

IA/UFRGS. Doutora em História, Teoria e Crítica da Arte, IA/UFRGS. 

Ursula Rosa da Silva. Licenciada em Filosofia, UCS. Mestre em Filosofia, 
PUC/RS. Doutora em História, PUC/RS. Doutora em Educação, FaE/UFPel. 

5.6. Avaliação de Rendimento Acadêmico 

5.6.1. Freqüência 

Será exigida uma freqüência mínima de 75% das aulas ministradas em cada 

disciplina. 

5.6.2. Avaliação 

Avaliação do aluno em cada disciplina será feita através de provas, 

exames, relatórios e trabalhos, bem como pelo seu interesse e participação 

efetiva nas atividades da disciplina, e será expressa através dos seguintes 

conceitos: 

A: 9,0 a 10,0 

B: 7,5 a 8,9 

C: 6,0 a 7,4 

D: abaixo e inclusive 5,9 

I: incompleto – atribuído ao aluno que, por força maior, for impedido de 

completar as atividades da disciplina no período regular. 

T: trancamento – atribuído ao aluno que, com autorização da Coordenação do 

Curso, tiver trancado a matrícula. 

OBS: os casos especiais para avaliação dos alunos obedecerão ao disposto 

no Capítulo VIII que trata do Regimento Escolar previsto no Regimento Geral 

do Cursos de Pós-Graduação “Lato Sensu” da UFPel. 
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5.6.3. Requisitos para concessão de certificados 

Será concedido pela Universidade Federal de Pelotas, através da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, o certificado de conclusão com 
qualificação de especialista, respectivamente, ao aluno que obtiver a média 
ponderada igual ou superior a 2,5 e conceito A, B, ou C em todas as 
disciplinas, bem como no relatório de pesquisa (monografia) a ser apresentado 
no final do curso. 

5.7. Órgão Coordenador 

Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Pelotas, que 
coordenará a execução do Projeto através da coordenação dos cursos de Pós-
Graduação “Lato Sensu” deste Instituto. 

5. 8. Órgão Executor 

O responsável direto pela execução do Projeto será o Coordenador do 
Curso de Pós-Graduação “Lato-Sensu” do Instituto de Artes e Design da 
Universidade Federal de Pelotas.   

5.9. Recursos 

5.9.1. Recursos Financeiros 

Oriundos da UFPel. 

Será cobrada uma taxa de R$ 180,00 de matrícula dos alunos selecionados. 

5.9.2. Recursos Humanos 

Os recursos humanos necessários à implantação deste Projeto serão 
recrutados pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Artes, de 
acordo com as necessidades e disponibilidades financeiras e dos recursos já 
existentes na Universidade, sem causar despesas suplementares. 

5.10. Ingresso 

5.10.1. Requisito 

Ser portador de diploma de licenciatura/bacharelado em Curso de nível 
superior nas áreas das Artes Visuais ou áreas a fins às duas terminalidades.   
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5.10.2. Inscrição 

Poderão ser feitas inscrições para a seleção em março/abril de 2010 
(período a ser estabelecido conforme edital) na Secretaria do Curso de Pós-
Graduação em Artes. 

O resultado da seleção sairá em abril 2010. 

Para seleção será exigida a seguinte documentação: 

          a) Cédula de Identidade 

          b) Diploma de Licenciatura/ Bacharelado em Artes Visuais ou áreas 
a fins às duas terminalidades. 

          c) Histórico Escolar completo 

          d) Curriculum Vitae Lattes  

          e) Pedido admissão em formulário fornecido pela Secretaria do 
Curso. 

5.10.3. Matrículas 

Os candidatos selecionados pela Comissão de Seleção deverão realizar 
sua matrícula, com os seguintes documentos. 

                                 a) Cédula de identidade 

                                 b) Comprovante de pagamento de R$ 180,00 

5.10.4. Critério de seleção para ingresso 

A Comissão de Seleção realizará a seleção dos candidatos, através do 
exame do currículum vitae, projeto e entrevista.  

6. Anexos 

6.1. Grade Curricular – Antiga 

6.2. Grade Curricular – Patrimônio Cultural 

6.3. Grade Curricular – Ensino e Percursos Poéticos 

6.4. Portaria nº 138/2009 – Comissão de Estudos para a reformulação do 

Curso de Pós-Graduação em Artes 
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GRADE CURRICULAR 
 

Curso de Pós-Graduação em Artes: Especialização em Patrimônio Cultural - 

Conservação de Artefatos 

1º semestre 

Código: 

0598001 

C.H: 45 h/a Código:0 598002 C.H: 30 h/a Código: 

0118005 

C.H: 45 

h/a 

Arte, História e Pensamento nos Séc. 

XIX e XX 

Metodologia da Pesquisa Voltada 

para as Áreas Artísticas e Culturais 

Princípios de Conservação e 

Guarda 

2º semestre 

Código: 0598003 C.H: 45 h/a Código: 0118007 C.H: 

45 h/a 

Código: 

0118006 

C.H: 30 

h/a 

Modernidade e Ruptura Diagnóstico, Critérios e Formas de 

Intervenção em Obras de Arte: 

pintura e papel / escultura e 

arquitetura 

Cadastramento e Registro 

3º semestre 

Código: 

0118008 

C.H: 

45 

h/a 

Código: 

0138010  

C.H: 

30 h/a 

Código: 

0118004 

C.H: 60 h/a Código: 

0128009 

C.H: 

30 h/a 

Seminário de 

Orientação 

Produção Textual 

(Optativa) 

Estratégias de Conhecimento 

e Divulgação do Patrimônio 

Cultural 

Legislação e Órgãos 

de Proteção Nacional 

e Internacional 
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GRADE CURRICULAR 
Curso de Pós Graduação em Artes - Área de Concentração: Artes Visuais – 

Terminalidade: Patrimônio Cultural  

 

Disciplinas do 1º Semestre do Curso 

 51 h/a 0598002 51 h/a 0128009 34 h/a 0118005 51 
h/a 

0598001  51 
h/a 

Histór
ia e 
Teoria
s do 
Resta
uro 

Metodologia da 
Pesquisa Voltada 
para as Áreas 
Artísticas e 
Culturais 

Legislação e Órgãos 
de Proteção Nacional 
e Internacional 

Princípios de 
Conservação e 
Guarda 

Arte, História e 
Pensamento nos Séc. 
XIX e XX - Optativa 

Disciplinas do 2º Semestre do Curso 

0118008 17 h/a 0118006 51 h/a 0138010  34 h/a 0118004 68 h/a 0598003 51 h/a 

Seminário de 
Orientação 

Cadastramento e 
Registro 

Produção 
Textual 

Estratégias de 
Conhecimento e 
Divulgação do 
Patrimônio 
Cultural 

Modernidade e 
Ruptura - Optativa 

 

Disciplinas do 3º Semestre do Curso 

0118008 34 h/a 

Seminário de Orientação 
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GRADE CURRICULAR 
Curso de Pós Graduação em Artes – Área de Concentração: Artes Visuais – 

Terminalidade: Ensino e Percursos Poéticos  

Disciplinas do 1º Semestre do Curso 

 51 h/a 059800
2 

51 h/a  51 
h/a 

 51 
h/a 

 51 
h/a 

 51 h/a 

Filosofia, 
Arte e 
Educação 

Metodologia da 
Pesquisa 
Voltada para as 
Áreas Artísticas 
e Culturais 

Novas 
Tecnologias e 
Mídias 
Contemporân
eas 

Semiótica da 
Arte 

Retórica 
da Arte e 
do 
Design 
nos 
Séculos 
XX e XXI - 
Optativa 

Trabalho Docente 
e Tendências 
Contemporâneas 
no Ensino das 
Artes Visuais - 
Optativa 

 

Disciplinas do 2º Semestre do Curso 

0118008 17 h/a  51 h/a 0138010  34 h/a  51 h/a  51 h/a 0598003 51 h/a 

Seminário de 
Orientação 

Arte e 
Cultura 
na 
América 
Latina 

Produção 
Textual 

Iconolo
gia da 
Arte  

Percursos 
Poéticos 
– 
Optativa 

Modernidade e 
Ruptura - Optativa 

 

 

Disciplinas do 3º Semestre do Curso 

0118008 34 h/a 

Seminário de Orientação 

 

 

 

 

 



 23 
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Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Artes  

  

Do dia _____ de _______________de ______. 

 

 

 

Prof. Dr. Carlos Alberto Ávila 

Coordenador 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Departamental do IAD 

 

Do dia _____ de _________________ de _______. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Lauer Alves Nunes dos Santos 

Diretor 

 

 

 

 

 

 


