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A Unive
ersidade Fe
ederal de Pe
elotas em conformidad
c
de com o Regimento
R
L
Lato Sensu
u da PróReitoria
a de Pesqu
uisa e Pós--Graduação
o, a Coorde
enação do Curso de Especializa
ação em
Artes to
orna público
o, para conhecimento, o processo
o de seleçã
ão de candiidatos interessados
em curssar disciplin
nas regulares e/ou optativas com
mo aluno esspecial do rreferido Curso, nos
termos estabelecid
dos neste Edital.
NSCRIÇÃO
O
I - DA IN
1.

As inscrições ao Exame
e de Seleçã
ão para cursar discipllinas regula
ares e/ou optativas
o
com
mo aluno esspecial do Curso
C
de Esspecializaçã
ão em Artess da UFPel estarão ab
bertas no
perríodo de 30 de setemb
bro a 04 de
e outubro de
d 2013, de
e segunda à sexta-feirra, das 9
às 13 horas, na
n Secretarria do CUR
RSO, na salla 320,do Centro
C
de A
Artes, localizado na
rua
a Alberto Ro
osa, nº 62, Pelotas,
P
RS
S.Os interes
ssados em cursarem
c
disciplinas re
egulares
e/ou optativass, como alu
uno especiial do Curs
so de Espe
ecialização em Artes,poderão
soliicitar inscriçção em 2 disciplinas offerecidas no
o 2º semesttre de 2013
3.
2. Pod
derão insccrever-se como
c
cand
didatos à terminalida
ade Patrim
mônio Cultu
ural, os
Gra
aduados em
m Artes Vissuais (nas modalidade
es Licenciatura e Bacharelado), História,
e Urbanismo,ou outros, a critério
Museologia, Arquitetura
A
c
da Coordena
ação do
Pro
ograma. Na
a terminalida
ade Ensino
o e Percurs
sos Poéticoss, poderão inscrever-s
se como
can
ndidatos os Graduad
dos em Artes
A
Visuais (nas modalidade
es Licenciatura e
Baccharelado), ou outros cursos,
c
a crritério da Co
oordenação
o do Program
ma.
3. É obrigatório
o
o preench
himento do
o Requerim
mento de Inscrição, disponível no link
O
http
p://wp.ufpel.edu.br/esp
pecializacao
oemartesvis
suais/formullarios-e-doccumentos/.
requerimento de
d Inscrição
o deverá se
er acompanhado dos seguintes do
ocumentos:
a) Fotoccópia do Diiploma de Graduação
ou atestado de conclu
G
usão de Cu
urso que deverá ser
substitu
uído no ato de efetivaçã
ão da matríícula.
b) Fotoccópia do Hisstórico Escolar do Currso de Grad
duação.
c) Foto
ocópias da Carteira de
d Identidade, CPF, do Título de
d Eleitor, do Certific
cado de
em caso de
Reservista e da Ce
ertidão de Casamento,
C
d mudança
a do nome.
mprovante de pagamen
nto de taxa de inscriçã
ão no processo seletivvo, no valo
or de R$
d) Com
25,00 (vvinte e cinco
o reais), por disciplina,, depositada
a na conta:
Banco do Brasil (001)
Agência 3124-0
Conta 9092-1
9
4. Jun
ntamente co
om o Reque
erimento de
e Inscrição o candidato
o deverá ap
presentar um
ma carta
de intenções (máximo
(
co
om duas pá
áginas, digittadas em espaço
e
doiss, fonte Tim
mes New
Rom
man, corpo
o 12, papel A4, marge
ens 2,5 cm), na qual apresentará
á os motivo
os pelos
qua
ais se intere
essa em cu
ursar a(s) disciplina(s)
d
). Podem se
er anexado
os documen
ntos que
com
mprovem o((s) motivo(ss) exposto(ss) na carta de
d intençõe
es.
5. Os candidatoss que não puderem comparece
er pessoalm
mente à Se
ecretaria do
o Curso
pod
derão se insscrever envviando toda
a a documentação e o requerimen
nto de inscrrição via
Corrreio (Sede
ex), desde que seja respeitado a data lim
mite de po
ostagem de
e 02 de
outtubro, ou se fazer representarr por outra
a pessoa devidamen
nte autoriza
ada, via
pro
ocuração. Não serão acceitas as insscrições en
nviadas que
e chegarem após essa data.
6. Nen
nhum cand
didato pode
erá participa
ar de qualquer etapa
a do processso de sele
eção se
hou
uver pendên
ncia sobre a documenttação reque
erida para a inscrição.

7.

Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do Curso, na sala 320 do prédio
do Centro de Artes, localizado na rua Alberto Rosa nº 62, Pelotas, RS ou pelo telefone
(53) 3284 5519. E-mail: posgraduacao.artes@gmail.com

II - DA SELEÇÃO
O Colegiado do Curso no ato da seleção levará em consideração os motivos apresentados
na carta de intenções e as ações profissionais do candidato frente aos conteúdos das
disciplinas.
III - DAS VAGAS
As vagas oferecidas para alunos especiais são decorrentes do não preenchimento pelos
alunos regulares e estão assim disponibilizadas:
PATRIMÔNIO CULTURAL
a) Disciplina:ARTE, HISTÓRIA E PENSAMENTO NOS SÉC. XIX E XX
Total de vagas: 25 – incluindo alunos regulares.
Local: CA/ UFPel.
Ministrantes: Prof. Carlos Alberto Ávila Santos, Profª. Carmen Regina Bauer Diniz e
Profª. Ursula Rosa da SIlva
Carga horária/créditos: 51/3
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.
ENSINO E PERCURSOS POÉTICOS
a) Disciplina: PERCURSOS POÉTICOS
Total de vagas: 25 – incluindo alunos regulares.
Local: CA/ UFPel.
Ministrante: Profª. Eduarda Azevedo Gonçalves
Carga horária/créditos: 51/3
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.
b) Disciplina: Novas tecnologias e ensino das artes visuais
Total de vagas: 25 – incluindo alunos regulares.
Local: CA/ UFPel.
Ministrante: Profª. Estela Maris Reinhardt Piedras
Carga horária/créditos: 51/3
Ementa: análise das mudanças no processo de ensino e aprendizagem, bem como dos
ambientes de aprendizagem a partir da evolução da informática. Caracterização das
tecnologias digitais e alterações na produção, pesquisa e linguagem das artes visuais.
Estudo da integração das artes visuais com as tecnologias digitais como fonte de novas
possibilidades para o ensino das artes visuais. Desenvolvimento de pesquisas a partir de
práticas aproximando artes visuais, ensino e tecnologia.

IV – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Os
resultados
serão
divulgados
na
página
do
curso,
http://wp.ufpel.edu.br/especializacaoemartesvisuais/.
Os aprovados estarão automaticamente matriculados nas disciplinas solicitadas.

link:

V - DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos
emitidos nesse Edital.
b) Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição o candidato deve confirmar se as
disciplinas solicitadas não são no mesmo dia e horário. Não haverá devolução do
dinheiro nem a troca da disciplina solicitada.
c) Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia
estipulado para matrícula, não poderão fazê-la em outra data.
d) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Especialização em
Artes.
e) O que não estiver previsto neste Edital segue o Regimento dos Cursos Lato Sensu
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e o Regimento Geral da Universidade
Federal de Pelotas.

Pelotas, 05 de agostode 2013.
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