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APRESENTAÇÃO 

 A proposta de criação da Pós-Graduação em Artes, modalidade a Distância, a 

partir de um Curso de Especialização presencial já existente no Centro de Artes 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 e ao ensino nos 

seus diversos âmbitos.  

É importante ressaltar que o Centro de Artes teve uma ampliação em seus 

cursos de Graduação a partir do REUNI, em 2007, e da incorporação do 

Conservatório de Música, em 2010, tendo como resultado a atual oferta de 17 

cursos de Graduação, nas diversas áreas das Artes (Dança, Artes Visuais, Design, 

Música, Cinema e Teatro). A instituição hoje denominada Centro de Artes (CA), 

segundo Magalhães1, Franco2 e documentos pertencentes ao acervo do Instituto3, 

iniciou sua história em 19 de março de 1949, com a fundação da 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 Escola4.  

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 

 

1MAGALHÂES, 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.  
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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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, 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, a 

estrutura curricular do Curso que durou até o presente ano de 2018. 
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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.  

No ano de 2012 foi criado o Mestrado em Artes Visuais do Centro de Artes 

PPGAV-UFPel que oferece formação stricto sensu na área de Artes Visuais, e conta 

com duas linhas de pesquisa. Tem duração típica de dois anos e ingresso no 

primeiro semestre de cada ano, com número de vagas definido no edital de cada 

ano.  

O objetivo do curso é dotar os futuros profissionais e pesquisadores de uma 

bagagem conceitual e experiências práticas que lhes possibilite situar e interpretar 

social e historicamente as tendências que configuram as diferentes concepções 

sobre Artes Visuais na contemporaneidade e sobre os processos de formação nesta 

área.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

1.1.1 DADOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

 

Mantenedora: Ministério da Educação 

IES: Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 

Natureza jurídica: Fundação de Direito 

Público - Federal 

CNPJ/MF: 92.242080/0001-00 

Endereço: Rua Gomes Carneiro, 1 – Centro 

CEP: 96010-610, Pelotas, RS - Brasil 

Telefone: +55 53 3921-1401 

Site: www.ufpel.edu.br 

E-mail: reitor@ufpel.edu.be  

Ato regulatório: Credenciamento / Decreto 

Nº documento: 49529 

Data da publicação: 13/12/1960 

Prazo de validade: 

Vinculado ao Ciclo Avaliativo 

Ato regulatório: Recredenciamento / Decreto 

Nº documento: 484 

Data da publicação: 22/05/2018 

Prazo de validade: 

Vinculado ao Ciclo Avaliativo 

Ato regulatório: Credenciamento EAD / 

Portaria 

Nº documento: 1.265 

Data da publicação: 29/09/2017 

Prazo de validade: 

Vinculado ao Ciclo Avaliativo 

CI – Conceito Institucional: 4 2017 

CI / EAD – Conceito Institucional EAD: 3 2013 

IGC – Índice Geral de Cursos: 4 2017 

IGC – Contínuo:  3,5050 2017 

Reitor: Pedro Rodrigues Curi Hallal 

Vice-Reitor: Luís Isaías Centeno do Amaral   

Gestão: 2017 - 2020 

 

 

 

http://www.ufpel.edu.br/
mailto:reitor@ufpel.edu.be
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1.1.2 CONTEXTO E HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PELOTAS 

A Universidade Federal de Pelotas está localizada no Sul do estado do 

Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, a 250 km de Porto Alegre. Pelotas é 

o terceiro município mais populoso do Rio Grande do Sul e o mais importante 

da metade sul do Estado. A cidade ocupa uma área de 1.609 km², possui 340 

mil habitantes, com cerca de 92% residentes na zona urbana e tem localização 

geográfica privilegiada no contexto do MERCOSUL, pois está situada entre 

São Paulo e Buenos Aires. 

A história da cidade está associada à produção de charque e à cultura 

de pêssego e aspargo. Também a produção do leite é de grande destaque na 

pecuária, constituindo a maior bacia leiteira do Estado. Pelotas apresenta um 

comércio ágil e diversificado com serviços especializados e empresas de 

pequeno, médio e grande porte. 

Com a mistura de etnias que caracteriza Pelotas, a cidade é conhecida 

por sua riqueza cultural. Pelotas tem um belo patrimônio cultural arquitetônico, 

de forte influência europeia, sendo um dos maiores de estilo Eclético do Brasil, 

em quantidade e qualidade. Com 1300 prédios inventariados, é patrimônio 

histórico e artístico nacional e patrimônio cultural do Estado do Rio Grande do 

Sul. Foi berço e morada de várias personalidades da cultura nacional, como do 

escritor regionalista João Simões Lopes Neto, de Hipólito José da Costa, do 

pintor Leopoldo Gotuzzo e de Antônio Caringi. No ano de 2006, Pelotas foi 

eleita, pela Revista Aplauso, como a cidade “Capital da Cultura” do interior do 

Estado. 

É neste contexto que a Universidade Federal de Pelotas foi criada em 

1969, a partir da transformação da Universidade Federal Rural do Rio Grande 

do Sul (composta pela centenária Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 

Faculdade de Veterinária e a Faculdade de Ciências Domésticas) e da 
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anexação das Faculdades de Direito e Odontologia, até então ligadas à 

Universidade do Rio Grande do Sul, do Conservatório de Música de Pelotas, da 

Escola de Belas Artes Dona Carmem Trápaga Simões, do Curso de Medicina 

do Instituto Pró-Ensino Superior do Sul do Estado e do Conjunto Agrotécnico 

Visconde da Graça (CAVG). A área agrária, de grande importância para o 

desenvolvimento da região, de economia predominantemente agropastoril, 

teve, por sua vez, importante contribuição na formação da Universidade. 

Posteriormente, iniciou-se a implementação de cursos em diferentes 

áreas, no Instituto de Ciências Humanas, no Instituto de Biologia, no Instituto 

de Química e Geociências, no Instituto de Física e Matemática e no Instituto de 

Letras e Artes, todos previstos no decreto nº 65.881/69, que estabeleceu a 

estrutura organizacional da UFPEL. 

Foram também relevantes, no processo de desenvolvimento da 

Universidade Federal de Pelotas, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de 

Enfermagem, visto que ambas deram origem a toda a estrutura da área da 

saúde na UFPEL. Estrutura essa que, através dos ambulatórios da Faculdade 

de Medicina e do Hospital Escola da Universidade contribui até hoje, 

decisivamente, para a saúde da população de Pelotas e cidades vizinhas, visto 

o grande número de atendimentos realizados a pacientes do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Em 2007, a UFPEL aderiu ao Programa de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI), viabilizando um significativo aumento no 

número de cursos, passando de 59 para 101 cursos, até 2013, período no qual 

a instituição passou de 8 mil para 21 mil alunos. Ao longo do tempo, a UFPEL 

vem registrando expressivos avanços que se configuram tanto na ampliação de 

sua atuação acadêmica, através do aumento do número de vagas oferecidas e 

da criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, quanto na 

expansão de seu patrimônio edificado. 

Atualmente a Universidade conta com cinco Campi: Campus do Capão 

do Leão, Campus da Palma, Campus da Saúde, Campus das Ciências Sociais 



10 

 

 

e o Campus Anglo, localizado na Rua Gomes Carneiro, n. 1, Centro, onde está 

instalada a Reitoria, a Coordenação de Programas de Educação a Distância 

(CPED) e as demais unidades administrativas. Fazem parte também da 

estrutura atual da UFPEL outras unidades não localizadas nos Campis citados. 

 Dentre elas, estão a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Direito, 

o Serviço de Assistência Judiciária, o Conservatório de Música, o Centro de 

Artes (CA), o Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos 

(CCQFA), o Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDTEc), o Centro das 

Engenharias (CEng), a Escola Superior de Educação Física (ESEF), o Museu 

de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter 

e a Agência para o Desenvolvimento da Lagoa Mirim (ALM). 

Transcorridos 50 anos de sua criação, em processo constante de 

construção/reconstrução e de ampliação, a UFPEL se mantém atenta às 

necessidades educacionais e de formação profissional do Século XXI. Nesse 

sentido, tem como Missão “Promover a formação integral e permanente do 

profissional, construindo o conhecimento e a cultura, comprometidos com os 

valores da vida, com a construção e o progresso da sociedade” (Fonte: site 

UFPEL). Atualmente, conta com 98 cursos de Graduação: 93 cursos de 

Educação Presencial (64 Bacharelados, 21 Licenciaturas e 8 Tecnológicos) e 5 

cursos de Licenciatura na Modalidade a Distância (os cursos de Licenciatura na 

Modalidade a Distância fazem parte do programa Universidade Aberta do Brasil 

- UAB). De Pós-Graduação são 70 cursos: 26 cursos de Doutorado e 44 cursos 

de Mestrado (distribuídos em 45 programas de pós-graduação). Possui ainda 

17 cursos de Especialização, 09 programas de Residência Médica e 01 

programa de Residência Multiprofissional. 

Com relação à formação de professores, a criação dos cursos de 

licenciatura, como os demais cursos de graduação, tem como base legal o art. 

207 da Constituição Federal de 1988, que outorga às universidades a 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, tendo como princípio a indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão. O processo de criação de cursos ocorre de acordo com 
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o cenário social, político e econômico regional, visando o atendimento de 

demandas de formação profissional. 

A criação dos cursos de licenciaturas, deram-se nos seguintes períodos: 

• Década de 1970: Educação Física (1972); Artes Visuais (1974); Música 

(1975); Pedagogia (1979). 

• Década de 1980: Letras Português/Inglês (1984); Letras Português/Francês; 

(1984); Filosofia (1985). 

• Década de 1990: Geografia (1990); História (1990); Letras Português (1990); 

• Física (1991). Matemática (1992); Letras Espanhol e Letras Inglês (1994), 

atualmente extintos; Ciências Biológicas (1995); Ciências Sociais (1995); 

Química (1997). 

• Década de 2000: Pedagogia (noturno - 2006); Teatro (2008); Dança (2008); 

Matemática (noturno - 2008); Letras Português/Espanhol (2008); Letras 

Português/Alemão (2009). 

• Década de 2010: Educação Física (noturno - 2010). 

Na modalidade a distância, criaram-se os seguintes cursos: Matemática 

Prólicenciatura 1 (2006) e Matemática Pró-licenciatura 2 (2008) - extintos; 

Pedagogia (2007) e Educação do Campo (2009) - sem oferta de vagas; 

Matemática (2008) – com turmas em andamento; Geografia Pró-licenciatura 

(2008) e Letras-Espanhol Prólicenciatura (2008) - extintos; Letras Espanhol 

(2009) e Filosofia (2014) - com turmas em andamento. 

No âmbito do Curso de Especialização em Artes a Distância, idealizado 

em 2018, com oferta de vagas em 2020, a reestruturação do Projeto 

Pedagógico ocorre neste momento de reorganização curricular de práticas, 

teorias e de reflexão sobre a formação de professores nas Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras. 
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1.2 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ARTES A DISTÂNCIA 

1.2.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso: Pós-Graduação em Artes – Especialização Lato Sensu 

Modalidade a Distância 

Área de concentração: Artes   Terminalidade: Ensino e Percursos Poéticos 

Unidade: Centro de Artes (CA/UFPEL) 

Diretora do Centro de Artes: Úrsula Rosa da Silva 

Coordenador do Curso de Especialização em Artes a Distância: Josias Pereira 

Site do Curso: https://wp.ufpel.edu.br/artesead/  E-mail: artesead@ufpel.edu.br 

IES: Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 

Natureza jurídica:  

Fundação de Direito Público – Federal  

CNPJ/MF: 92.242080/0001-00 

Endereço: Rua Gomes Carneiro, 1 – Centro 

CEP: 96010-610, Pelotas, RS - Brasil 

Telefone: +55 53 3921-1401 

Site: www.ufpel.edu.br 

E-mail: reitor@ufpel.edu.be  

Reitor: Pedro Rodrigues Curi Hallal 

Vice-Reitor: Luís Isaías Centeno do Amaral   

Gestão: 2017 - 2020 

 

1.2.2 CORPO DOCENTE RESPONSÁVEL PELA IDEALIZAÇÃO DO CURSO 

(2018):  

 

Dr. Josias Pereira  

Dra. Larissa Patron Chaves   

Dra. Úrsula Rosa da Silva  

Dra. Nádia da Cruz Senna   

Dra. Maristani Polidori Zamperetti 

Dra. Roberta Coelho Barros  

Dra. Paula Lima  

Dr. Michael Kerr 

Dr. Gerson Leme   

https://wp.ufpel.edu.br/artesead/
mailto:artesead@ufpel.edu.br
http://www.ufpel.edu.br/
mailto:reitor@ufpel.edu.be
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1.2.3 CORPO DOCENTE -TURMA 1 (2020):  

Dra. Alexandra Gonçalves Dias 

Dra. Daniela da Cruz Schneider  

Dra. Kelly Wendt 

Dra. Paula Garcia Lima 

Dra. Roberta Coelho Barros 

Dr. Josias Pereira  

Dr. Lauer Alves Nunes dos Santos 

Dr. Michael Abrantes Kerr 

Dr. Roberto Heiden 

Ma. Ana Paula Batista Araujo 

Ma. Jesica Hencke 

Ma. Juliana Correa Hermes Angeli 

 No apêndice 1 dados dos docentes conforme as variáveis principais para 

o Cadastro de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu recomendada pela Pró 

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de 

Pelotas.  

1.2.4 INFRAESTRUTURA FÍSICA 

O curso é uma iniciativa dos docentes do Curso de Licenciatura e 

Bacharelado em Artes Visuais, Design Digital, Design Gráfico e Cinema 

Audiovisual, que utilizará a estrutura física do Campus Porto, no prédio do 

Centro de Artes. O curso utilizará a sala 311 e contará com a cedência de dois 

servidores técnico-administrativos da instituição para o apoio às demandas de 

secretariado. 

Além disso, os Polos de Apoio Presencial contam com acervo 

bibliográfico na área de conhecimento de Arte e Educação que poderá ser 

utilizado tanto para consulta local, como também empréstimos, de acordo com 

as normas de cada polo. Ainda possuem laboratórios de informática com 

computadores e equipados para as avaliações online e acesso às bibliografias 

e periódicos eletrônicos. Há, também, recursos tecnológicos para realização de 

webconferências. 

http://lattes.cnpq.br/6634546415784744
http://lattes.cnpq.br/2781742033248654
http://lattes.cnpq.br/9870907593588455
http://lattes.cnpq.br/6907741358466235
http://lattes.cnpq.br/9583509400822379
http://lattes.cnpq.br/8229279571627360
http://lattes.cnpq.br/9606353077803212
http://lattes.cnpq.br/3111614571120324
http://lattes.cnpq.br/7427421019918001
http://lattes.cnpq.br/5077953275897462
http://lattes.cnpq.br/1871453612089852
http://lattes.cnpq.br/3702939909138472
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1.2.5 CARGA HORÁRIA DO CURSO E TEMPO DE DURAÇÃO 

O curso de especialização em Artes a Distância tem uma carga horária 

mínima de 374 h/a, computo exigido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFPel para o funcionamento do curso. A carga horária mínima 

responde às normas da Universidade, constituindo um Curso de 

Especialização mais rápido e introdutório para os profissionais interessados em 

dar continuidade às suas pesquisas em Programas de Pós-Graduação que 

contemplem esta ampla área de investigação. A soma total de horas/aula é 

efetuada em três semestres, e o Trabalho de Conclusão de Curso é finalizado 

no terceiro semestre do Curso.  

 

1.2.6 CERTIFICAÇÃO E TITULAÇÃO RECEBIDA 

A certificação será chancelada pela Universidade Federal de Pelotas, 

conforme prazos e controle de documentação previstos pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG).   

O Certificado de conclusão será emitido pelo Curso de Pós-graduação 

Lato Sensu em Artes. A titulação recebida será de Especialista em Artes. 

1.2.7 ÓRGÃO COORDENADOR 

O Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas coordenará a 

execução do Projeto Pedagógico através da coordenação dos cursos de Pós-

Graduação Lato-Sensu da instituição. 

1.2.8 ÓRGÃO EXECUTOR 

O responsável direto pela execução do Projeto Pedagógico será o 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu do Centro de Artes da 

Universidade Federal de Pelotas. 
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

2.1 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

A Universidade foi instituída pelo Decreto-Lei n° 750, de 8 de agosto de 

1969, como fundação de direito público. Em 2005, foi credenciada para ofertar 

cursos na modalidade de educação a distância por meio da Portaria MEC nº 

4.420, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 04 de janeiro de 2005. 

Neste início, a Educação a Distância na IES possuía 42 (quarenta e 

dois) polos de apoio presencial, localizados, em sua maioria, em municípios do 

Estado do Rio Grande do Sul, e também em municípios do Paraná e de Santa 

Catarina. Conforme consta no sistema e-MEC, eram ofertados 6 (seis) cursos 

de graduação, licenciatura, na modalidade de educação a distância, todos em 

convênio com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), com a gestão 

centralizada no CEAD, que era então estruturado como unidade acadêmica 

para atender os cursos e os polos. 

Essa gestão surgiu a partir, em âmbito federal, dos programas que 

passaram a ofertar regularmente cursos de educação a distância. Em 2005, 

surgiu a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e, em 2007, o Sistema Escola 

Técnica Aberta do Brasil (e-TEC Brasil). 

O primeiro é um programa direcionado para a oferta de cursos de nível 

superior e o segundo, para a formação profissional de egressos do ensino 

médio de forma inicial e continuada, assim como da educação de jovens e 

adultos. São programas que introduzem a educação a distância em todas as 

universidades federais e em todas as instituições federais de educação, ciência 

e tecnologia (IFEs). Com base nesses pressupostos é que surge a 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Trata-se de um sistema criado pelo 

Ministério da Educação (MEC), o qual é integrado por Instituições Públicas de 

Ensino Superior (IPES). O objetivo da UAB é oferecer à população com 

dificuldade de acesso às universidades por meio da utilização da metodologia 
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da Educação a Distância. 

 

A UAB foi instituída pelo Decreto n.º 5.800, de 09 de junho de 2006, cujo 

artigo primeiro apresenta os objetivos propostos pelo Sistema: 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do Brasil 

– UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar 

a oferta de cursos e programas de educação superior no País. 

 

Parágrafo único. São objetivos do Sistema UAB: 

 

I - Oferecer, prioritariamente, cursos de licenciatura e de 

formação inicial e continuada de professores da educação 

básica; 

II - Oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, 

gestores e trabalhadores em educação básica dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

III - Oferecer cursos superiores nas diferentes áreas do 

conhecimento; 

IV - Ampliar o acesso à educação superior pública; 

V - Reduzir as desigualdades de oferta de ensino superior entre 

as diferentes regiões do País; 

VI - Estabelecer amplo sistema nacional de educação superior a 

distância; e 

VII - fomentar o desenvolvimento institucional para a 

modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em 

metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em 

tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2006). 

 

A formação de profissionais, pelo Curso de Especialização em Artes a Distância 

da Universidade Federal de Pelotas, atualmente está vinculado a UAB e, atende os 
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princípios do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em formar profissionais 

críticos, criativos, autônomos, transformadores e responsáveis, bem como atende 

princípios do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ao basear seu ensino no pluralismo 

metodológico, valorizando o desenvolvimento da autonomia dos estudantes e 

considerando as implicações ético-políticas da produção científica, e reconhecendo o 

conhecimento científico como produção sócio histórica. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPel parte da 

necessidade de pactuar uma concepção acadêmica que verdadeiramente 

integre o ensino, a pesquisa e a extensão; que atenda aos interesses da 

coletividade; que assegure um processo de ensino-aprendizagem interativo; 

que considere a aplicação das novas tecnologias nesse processo; e que 

respeite e se adeque às individualidades de cada acadêmico (PDI, 2015, p.6). 

 

Ainda, em conformidade com o PDI/UFPEL, o curso busca promover uma 

formação acadêmica que valorize, além das ações de ensino, responsáveis diretamente 

pela formação profissional, as ações de pesquisa e extensão na formação dos 

acadêmicos. Com isso, fica estabelecida a conexão entre o processo de ensino e a 

aprendizagem e a realidade social mais ampla, favorecendo a interação teoria-prática e o 

ensino com a pesquisa e a extensão, fundamentais para uma formação de qualidade. 

De acordo com o PDI/UFPEL (2015), a formação dos profissionais deve 

proporcionar uma formação científica, tecnológica, política e profissional que promova 

uma educação comprometida com a transformação social, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a responsabilidade ética e o pensamento crítico. 

Ao tomar a pesquisa como princípio formativo, deve-se garantir “um ensino 

atualizado, potencializando uma extensão capaz de transformar a realidade social” 

(PDI/UFPEL, 2015, p. 15). 

Nesse sentido, a extensão é considerada como “dimensão formativa essencial, 

direcionada para a produção do conhecimento e para a formação acadêmica inovadora e 



18 

 

 

socialmente comprometida com os valores de desenvolvimento humano” (PDI/UFPEL, 

2015, p. 18). 

Nesse sentido, além das atividades de ensino no AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (da plataforma E-Aula/Novo Moodle), os discentes podem se integrar ao 

eixo Ensino-Pesquisa-Extensão, privilegiando sua formação desde o seu ingresso no 

Curso. Assim, os alunos do Curso de Especialização em Artes a Distância podem 

realizar, a título de atividades complementares, ações que contemplam essa tríade. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA DO CURSO 

A EAD é uma realidade crescente dentro do processo educacional brasileiro. 

Essa nova modalidade de educação tem propiciado a criação de vários polos que 

visam atender às demandas locais, principalmente em cidades fora do eixo das 

capitais, contribuindo para a democratização do ensino.  

Na UFPel, vários cursos alinhados as mais diversificadas áreas têm sido 

ofertados na modalidade EAD – conforme já mencionado. Nessa crescente, o 

Centro de Artes recebeu, em 2017, o contato de representantes de algumas cidades 

do Rio Grande do Sul informando a demanda e a necessidade de um curso de Artes 

a distância, a fim de que profissionais da área pudessem ter a oportunidade de 

acesso à formação continuada.  

Compreendendo e atendendo a essa necessidade, criamos o Curso de 

Especialização em Artes a Distância visando contribuir com a capacitação docente 

como formação continuada. Os polos de apoio presencial hoje existentes são: 

Gramado, São Lourenço do Sul, Cachoeira do Sul, Bagé, Jacuizinho, Serafina 

Correia, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Restinga Seca, Santana do Livramento, 

Sapiranga e São Francisco de Paula.   

Assim, 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 do Estado do RS. 
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A periodicidade do curso é dado pelos editais e liberação do mesmo pela 

Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

 

2.2 OBJETIVOS DO CURSO 

2.2.1 GERAL 

Formar especialistas capazes de atuar como pesquisadores e como 

divulgadores do conhecimento científico na área da produção artística, com ênfase 

no mundo contemporâneo, formando profissionais qualificados para o ensino das 

Artes Visuais e cinematográficas. 

2.2.2 ESPECÍFICOS 

• Capacitar profissionais para a prática de pesquisa em Artes Visuais, Design e 

Cinema, visando ampliar a produção de conhecimento científico dos 

profissionais da educação básica e demais pesquisadores;  

• Capacitar profissionais para a atuação como pesquisadores nas áreas de 

Artes, de Ensino de Artes Visuais, Design, Cinema e Audiovisual; 

• Promover a aproximação da área de Artes Visuais, Design e do Cinema com 

as atuais tendências em Poéticas e de Ensino;  

• Permitir o aprofundamento dos estudos dos profissionais egressos dos 

Cursos de Artes Visuais, Design, Cinema e outras áreas afins de 

Universidades brasileiras e estrangeiras;  

• Promover a produção e publicação de artigos científicos sobre Artes Visuais, 

Design, Cinema e áreas afins;  

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

• Promover a produção de materiais educativos sobre as Artes Visuais, Design 

e Cinema, que possam ser utilizados pelos docentes na rede de ensino.  
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3. ESPECIFICIDADES DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

3.1 PÚBLICO -ALVO 

O Curso de Especialização em Artes a Distância visa a atender profissionais 

graduados nas áreas de Comunicação, Design, Cinema, Artes Visuais e áreas afins, 

buscando por um perfil de público abrangente, respondendo à demanda dos alunos 

egressos dos Cursos de Artes da UFPel, e de outras Universidades do Estado do RS. 

 

 3.2 NÚMERO DE VAGAS 

O curso oferta a média de 30 (trinta) vagas para cada polo, conforme orientação 

da UAB/UFPEL. Os polos são criados de acordo com a demanda dos municípios que se 

cadastram para participar da UAB. A oferta de vagas encontra-se correlacionada com a 

ideia de se efetivar um Curso de Especialização em Artes a Distância que prime pela 

qualidade do processo de formação.  

 

3.3 PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos é realizada através de um processo seletivo específico 

para os cursos EaD, definido pela Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA), 

Coordenação UAB/UFPel e Coordenação de Desenvolvimentos de Concursos 

(CODEC). O processo é o mesmo para todos os polos, promovido por esta Instituição 

conforme previsto em edital específico. 

O curso atende a todas as exigências da legislação vigente com relação ao 

atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais, sendo que será de 

responsabilidade do Polo oferecer as condições de acessibilidade física, conforme 

previsto pela CAPES/UAB. 
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3.4 MATRÍCULA 

A cada semestre são oferecidas, obrigatoriamente, as componentes curriculares 

conforme a disposição da grade curricular. O aluno deve solicitar sua matrícula 

conforme as orientações da Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) da UFPEL, 

utilizando para isso o sistema do Cobalto, dentro do prazo estipulado pelo Calendário 

Acadêmico da UFPEL. A matrícula é confirmada pelo próprio sistema do Cobalto, em 

prazo específico. O aluno que perder os prazos e não efetivar sua matrícula no semestre 

terá o caso analisado pelo Colegiado do Curso de Especialização de Artes a Distância, 

podendo ser desligado do Curso. 

 

3.5 ESTRUTURA DA EQUIPE DO CURSO 

Atualmente, o Curso de Especialização em Artes a Distância conta com uma 

estrutura na qual as disciplinas do curso estão vinculadas ao Colegiado do Centro de 

Artes, o qual gerencia a criação das disciplinas e define os professores que irão 

ministrá-las, seguindo a ordem de classificação de processo seletivo, conforme 

determinação de portarias da Capes. Desse modo, o Curso de Especialização em Artes a 

Distância não possui um quadro fixo de professores formadores e professores tutores, 

sendo atualizado conforme a demanda do curso.  

É mister destacar que conforme a portaria Nº 102 de 10 de maio de 2019, as 

bolsas para professor formador devem ser oriundas de um edital específico, por isso os 

professores do quadro efetivo de docentes da UFPel não são indicados, porém, há 

professores da instituição aptos a participar do edital específico para docente.   

Assim, parte do grupo de professores selecionados nos Editais de bolsista 

UAB/CAPES, são efetivos e, a alguns desses cabe a incumbência de administrar o 

curso, compondo a Coordenação e os grupos de Colegiado e NDE (que devem ter 

membros efetivos, podendo ter participado do processo seletivo, porém para atuar 

nesses dois grupos podem ser professores convidados de departamentos afins).  

O desenvolvimento das atividades do Curso de Especialização em Artes a 

Distância, então, envolve a estrutura de uma equipe polidocente, isto é, constituída de 



22 

 

 

profissionais de diversas áreas, com funções pré-definidas que fazem com que a 

implementação do curso aconteça. A organização curricular do curso obedece aos 

princípios gerais do Regimento interno da Pós-Graduação Lato-Sensu desta 

Universidade. 

 

3.5.1 EQUIPE DE TRABALHO DO CURSO E SUAS ATRIBUIÇÕES 

No quadro a seguir, apresentamos a previsão da equipe necessária para a oferta 

do Curso de Especialização em Artes a Distância, contendo as funções específicas e o 

número de profissionais envolvidos necessários para suprir às demandas concernentes à 

infraestrutura pessoal. Subsequentemente, apresentamos as especificidades da equipe. 

 

 

5 IN nº 02/17 trata dos parâmetros de cálculo das bolsas e o gerenciamento do uso das bolsas é 
atribuído aos gestores locais UAB das Instituições 

 

Função 

 

 

Quantidade 

 

Alocação Institucional – Coordenador do Curso 
01 

Professores Formadores para as Componentes 

Curriculares 
10 

Tutor a Distância (3) 01 para cada 25 alunos 

Tutor Presencial (6) 01 para cada 25 alunos 

Professor Formador-Orientador de Trabalho de 

Conclusão de Curso 
01 para cada 10 alunos5  
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3.5.1.1 COORDENADOR DO CURSO 

Ao Coordenador de Curso da CAPES/UAB, são definidas as seguintes 

• atribuições conforme a ficha de cadastramento / termo de compromisso do 

bolsista da CAPES/UAB: 

• Coordenar, acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso; 

• Participar das atividades de capacitação e de atualização desenvolvidas na 

Instituição de Ensino; 

• Participar dos grupos de trabalho para o desenvolvimento de metodologia, 

elaboração de materiais didáticos para a modalidade a distância e sistema de 

avaliação do aluno; 

• Realizar o planejamento e o desenvolvimento das atividades de seleção e 

capacitação dos profissionais envolvidos no curso; 

• Elaborar, em conjunto com o corpo docente do curso, o sistema de avaliação do 

aluno; 

• Participar dos fóruns virtuais e presenciais da área de atuação; 

• Realizar o planejamento e o desenvolvimento dos processos seletivos de alunos, 

em conjunto com o coordenador UAB; 

• Acompanhar o registro acadêmico dos alunos matriculados no curso; 

• Verificar “in loco” o bom andamento dos cursos; 

• Acompanhar e supervisionar as atividades: dos tutores, dos professores e dos 

coordenadores de polo; 

• Informar para o coordenador UAB a relação mensal de bolsistas aptos e inaptos 

para recebimento; 
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• Auxiliar o coordenador UAB na elaboração da planilha financeira do curso. 

 

3.5.1.2 PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA COMPONENTE CURRICULAR – 

PROFESSOR FORMADOR (PF) 

Ao Professor Formador (PF) da CAPES/UAB, são definidas as seguintes 

atribuições conforme a ficha de cadastramento / termo de compromisso do bolsista da 

CAPES/UAB: 

• Desenvolver as atividades docentes na capacitação de coordenadores, 

professores e tutores mediante o uso dos recursos e metodologia previstos no 

plano de capacitação; 

• Participar das atividades de docência das componentes curriculares do curso; 

• Participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia na 

modalidade a distância; 

• Participar e/ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na Instituição 

de Ensino; 

• Coordenar as atividades acadêmicas dos tutores atuantes em componentes 

curriculares ou conteúdos sob sua coordenação; 

• Desenvolver o sistema de avaliação de alunos, mediante o uso dos recursos e 

metodologia previstos no plano de curso; 

• Apresentar ao coordenador de curso, ao final da componente curricular ofertada, 

relatório do desempenho dos estudantes e do desenvolvimento da componente 

curricular; 

• Desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, a metodologia de 

avaliação do aluno; 

• Desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino 

desenvolvidas nos cursos na modalidade a distância; 
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• Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito de suas 

atribuições, para encaminhamento à DED/CAPES/ MEC, ou quando solicitado. 

 

 3.5.1.3 PROFESSOR TUTOR A DISTÂNCIA – TD 

Ao Tutor a Distância, são definidas as seguintes atribuições conforme a ficha de 

cadastramento / termo de compromisso do bolsista da CAPES/UAB: 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

• Acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso; 

• Apoiar o professor da componente curricular no desenvolvimento das atividades 

docentes; 

• Estabelecer contato permanente com os alunos e mediar às atividades discentes; 

• Colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes; 

• Participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela 

Instituição de Ensino; 

• Elaborar relatórios mensais de acompanhamento dos alunos e encaminhar à 

coordenação; 

• Participar do processo de avaliação da componente curricular sob orientação do 

professor responsável. 

• Manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

dar retorno às solicitações dos cursistas no prazo máximo de 24 horas; 

• Apoiar operacionalmente a coordenação do curso nas atividades presenciais nos 

polos, em especial na aplicação de avaliações. 
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3.5.1.4 PROFESSOR TUTOR PRESENCIAL– TP 

O tutor presencial atua nos polos de apoio presencial tendo como funções 

colocar a presença humana no processo de aprendizagem, tornando a EaD um processo 

menos solitário e mais comunitário. Estarão disponíveis por 20 h/aula, em plantões 

previamente determinados nos Polos, para atendimento e orientações aos alunos, 

visando ajudá-los a superar as dificuldades que lhes apresentarem quanto à 

aprendizagem dos conteúdos, inserção no curso, organização do tempo de estudo e 

realização das atividades de estudos programados, e outras atividades, ou seja, 

auxiliando os alunos a criarem novos hábitos, comportamento e estratégias de estudo, 

mantendo contato permanente e regular com todos os alunos que lhe compete orientar, 

ajudando-os a organizar os estudos e esclarecendo suas dúvidas. É ele a primeira pessoa 

a quem o aluno recorrerá sempre que tiver dificuldades com relação a questões 

acadêmicas. É com ele que o aluno também, contará quando não conseguir entender 

algo da matéria, tiver dificuldades para resolver algum exercício ou não conseguir 

acompanhar o ritmo de trabalho, pois o tutor presencial poderá, dentro do possível, 

ajudá-lo ou, encaminhar a demanda, a equipe do curso.  

Em hipótese alguma o papel do tutor presencial é dar respostas prontas. Pelo 

contrário, acima de tudo, mostrar caminhos e organizar o processo de aprendizagem 

junto com os estudantes. A educação a distância deve mais que tudo incentivar a 

autonomia do aluno, alimentando uma prática de pesquisa nas rotinas de estudo e o 

trabalho colaborativo na construção do conhecimento. 

O professor tutor no polo é o responsável por auxiliar o aluno a manter-se 

motivado e por acompanhar de perto seu desempenho. É ele que conhece a realidade do 

aluno. Juntamente com os tutores a distância, avaliam os trabalhos dos alunos, quando 

solicitados e, também podem sugerir exercícios específicos para aprofundamento de 

determinados pontos da matéria. 

Ao Tutor Presencial (TP) da CAPES/UAB, são definidas as mesmas atribuições 

do Tutor a Distância, conforme descrito anteriormente. 
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3.5.1.5 ORIENTADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 

PROFESSOR FORMADOR (PF- TCC) 

O Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso, é um Professor Formador (PF 

- TCC), designado para atuar na componente curricular, são definidas as mesmas 

atribuições do Professor Formador, conforme descrito anteriormente. 

As atribuições adicionais do Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso, 

conforme entendimento do Colegiado do Curso de Especialização em Artes são: 

• Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do TCC, a partir de encontros 

presenciais periódicos; 

• Estabelecer um projeto, em conjunto com seu orientando; 

• Registrar a presença de cada orientando aos encontros programados e 

encaminhar para o professor responsável pela componente curricular de TCC; 

• Comunicar ao professor da componente curricular a ocorrência de problemas 

relativos ao processo de orientação, para que sejam tomadas as devidas 

providências; 

• Presidir as bancas de defesa de seus orientandos. 

• É de responsabilidade do orientador, verificar a integridade da autoria do TCC 

apresentado pelo orientando. 
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular do curso foi desenvolvida levando-se em consideração 

o grande número de professores da rede de ensino com necessidade de formação 

continuada 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 

do Estado do RS. 

4.1 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

1.Disciplina  Código  

Disciplina: Metodologia da Pesquisa voltada para as 

áreas artísticas ou culturais  

 

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68 h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (X) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. Ementa: Elaboração de projeto de pesquisa de acordo com as normatizações técnico- científicas. 

Métodos e metodologias da pesquisa artística e/ou cultural. Metodologias em e sobre arte. Prática como 

pesquisa e pesquisa guiada pela prática. Construção do objeto de investigação usando procedimentos 

lógicos, analíticos e críticos. Escolha e utilização de metodologia e referencial teórico-prático adequado 

para o desenvolvimento do projeto.  

Referências:  

ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência. Introdução ao fazer e suas regras. S.P.: Brasiliense, 1982. 

BARBOSA, Ana Mae (org). Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2003. 

BIASOLI, Carmem Lúcia Abadie. A Formação do professor em arte: do ensaio...à encenação. Campinas, 

SP: Papirus, 1999. 

BRITES, Bianca e TESSLER, Élida (orgs). O meio como ponto zero. Metodologia da pesquisa em artes 

plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade / UFRGS, 2002. Disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/206759/000321973.pdf?sequence=1 

Acesso em: 12 de nov. de 2020. 

BOGDAN, Robert e BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação – uma introdução à teoria e aos 

métodos. Portugal: Porto Editora, 1994. 

FILHO, José Camilo dos S. e GAMBOA, Sílvio S. Pesquisa educacional: quantidade-qualidade. São 

Paulo: Cortez,1995. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2006. 

RAYNER, Francesca, PORTEIRO, Tiago, SILVA, José Eduardo (orgs.). O que é a investigação 

artística?: Pressupostos, Práticas e Problematizações. Diacrítica Journal, Minho, v. 33, n. 1, 2019. 

Disponível em:  https://doi.org/10.21814/diacritica.33.1 Acesso em: 12 de nov. de 2020. 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/206759/000321973.pdf?sequence=1
https://doi.org/10.21814/diacritica.33.1
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1. Disciplina  Código  

Disciplina: Trabalho Docente e Tendências 

Contemporâneas no Ensino das Artes  

 

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (X) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6Créditos: 4cr  

2. 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.  

 

Referências:  

ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. São Paulo: Cortez, 2008.  

FAZENDA, Ivani (org.) Didática e Interdisciplinaridade. Campinas (SP): Papirus, 1998  

OLIVEIRA, M. & HERNÁNDEZ, F. (orgs.) A Formação do Professor e o Ensino das Artes Visuais. 

Santa Maria: Editora da UFSM, 2005.  

- HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, Mudança Educativa e projeto de trabalho. São Paulo: Ed. 

Artmed, 2000.  

 

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Percursos Poéticos    

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Seminário de Orientação   

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (X) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6Créditos: 4cr  

2. 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.  

Referências:  

A bibliografia será definida conforme a temática escolhida para o projeto de pesquisa individual dos 

pós-graduandos.  
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1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (X) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6Créditos: 4cr  

2. 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.  

 

Referências:  

GONÇALVES, Flavio. Um argumento frágil. In: Revista PORTOARTE: Porto Alegre, V. 16 N. 27, 

novembro, 2009. 
CATTANI, Icleia, Paisagens do exílio. In: Revista PORTOARTE: Porto Alegre, V. 17 N. 29, 
novembro, 2010. disponivel em: 
http://seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/view/23325CAMNITZER, Luis. A Arte como Atitude. 
Entrevista de LuisCamnitzer a Caio Honorato. In: Revista PORTOARTE: Porto Alegre, V. 16 N. 27, 
novembro, 2009. JAREMTCHUK, Dária.  Ações políticas na arte contemporânea brasileira. In. 
Concinnitas. ano 8, volume 1, número 10, julho 2007, p. 86-95. 

 

4.2 DISCIPLINAS OPTATIVAS 

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Audiovisual Contemporâneo e as Tecnologias 

Digitais   

 

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (  ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. Ementa: Diferentes possibilidades de apropriação de imagens e sons na produção audiovisual por 

meio do uso de tecnologias digitais.  

Referências:  

RAMOS, Fernão (org). História do cinema brasileiro. São Paulo, Círculo do Livro, 1987. (2.ed. São 

Paulo, Art / Secretaria de Estado da Cultura, 1990. 

BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema. 3.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. 

 

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Cinema e Educação    

1.2 Unidade: Centro de Artes   
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1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (   ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. Ementa: Analisar a instrumentalização pedagógica do cinema. O cinema e possibilidades 

educacionais de emancipação intelectual, política e estética. O cinema como hipótese de alteridade. A 

Produção de Vídeo aliada a BNCC.  A construção do cinema/vídeo dentro da escola como libertação 

cultural.  

Referências:  

BELLONI, Maria Luiza. O que é Mídia - Educação. Campinas: Autores Associados, 2001.   

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. 26. ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.   

PENTEADO, Heloisa Dupas (Org.). Pedagogia da comunicação: teorias e práticas. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 2001  

PEREIRA, Josias. Produção de Vídeos nas Escolas Uma Visão Brasil - Itália - Espanha - Equador. 

Pelotas: ERD Filmes, 2014.  

PEREIRA, Josias; JANHKE, Giovana. Produção de Vídeo nas Escolas: Educar com Prazer – Estudo de 

Caso na Escola Independência. Pelotas: Erd Filmes, 2012.  

 

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Design e Sociedade   

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (  ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. Ementa: Reflexão sociológica acerca do Design como prática social. Relação entre Design e a 

Sociedade Contemporânea. Estudo sobre design e responsabilidade social.  

Referências:  

BRAGA, Marcos da Costa (Org.). O papel social do design gráfico: história, conceitos & atuação 

profissional. São Paulo, Editora Senac São Paulo, 2011.  

FUENTES, Rodolfo. A prática do design gráfico: uma metodologia criativa. São Paulo: Edições 

Rosari, 2006.   

HOLLIS, Richard. Design Gráfico:uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

(Coleção a)  

LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer. Novos Fundamentos do Design. São Paulo: Cosac Naify, 2008.  

MEGGS, Philip. HistoryofGraphic Design. New York: John Wiley, 2006.  

SCHNEIDER,Beat. Design – Uma Introdução O Design no Contexto Social, Cultural e 

Econômico.São Paulo: Blucher, 2010  
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1. Disciplina  Código  

Disciplina: Fotografia e Design   

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (   ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. Ementa: Usos e aplicações da fotografia no design. Metodologias e fundamentos do design para 

criação de imagens fotográficas. Análise e leitura de fotografias. Composição e linguagem na 

fotografia. Direção de arte em fotografia. Manipulação de imagem.  

Referências:  

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.  

185 p. ISBN 85-209-0480-7   

DUBOIS, Philippe. O Ato Fotográfico e Outros Ensaios. São Paulo: Papirus, 2003.  

FLUSSER, Vllém. Filosofia da caixa preta.SãoPaulo:HUCITEC,1985.  

HEDGECOE, John. Guia completo de fotografia. São Paulo: Martins Fontes, 1996.  

LANGFORD, Michael. Fotografia Básica. Lisboa: Dinalivros, 2000. 

 

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Semiótica, Comunicação e Arte   

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter:  (    ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. 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.  

Referências:  

BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Editora Ática, 1994.  

FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Editora Contexto, 1997.  

_______. “A noção de texto na semiótica”. Polígrafo de disciplina ministrada na FFLCH/USP. 

PIETROFORTE, Antônio Vicente. Semiótica visual: os percursos do olhar. São Paulo: Editora 

Contexto, 2004.  

SEMPRINI, Andrea. A marca Pós-moderna: poder e fragilidade da marca na sociedade 

contemporânea. Trad. Elizabeth Leone. São Paulo: Estação das Letras, 2006.  

VOLLI, Ugo. Manual de semiótica. Trad. Silva Debetto C. Reis. São Paulo: Edições Loyola,2007.  
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1. Disciplina  Código  

Disciplina: Novas Tecnologias e Mídias Contemporâneas   

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (    ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. Ementa: A presença das novas mídias e tecnologias na produção artística e no sistema das artes 

através da história, com ênfase na contemporaneidade.  

 

Referências:  

BAUDRILLARD, Jean. Tela total: mito-ironias do virtual e da imagem. Porto Alegre: Sulina, 2002.  

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. São Paulo: Brasiliense, 

1984.  

DOMINGUES, Diana (org.) A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo:  

UNESP, 1997.  

COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte. Da fotografia à realidade virtual. Porto Alegre:  

UFRGS, 2003.  

FRANCASTEL, Pierre. Arte e técnica nos séculos XIX e XX. Lisboa: Livros do Brasil, 2000.  

 

 

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Arte e Cultura na América   

Latina   

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (    ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. 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. 
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Referências:  

ADES, Dawn. A arte na América Latina. São Paulo: Cosac Naify, 1987.  

AMENABAR, Isabel Cruz. Arte: História de la pintura y escultura en Chile, desde la colônia al 

sigloXX . Santiago: Editorial Antartica, 1984.  

AMARAL, Aracy. Artes Plásticas na Semana de 22. São Paulo: Perspectiva,1970.  

_______ Concretismo e Neoconcretismo. São Paulo: Pinacoteca, MAM RJ, 1977. CANCLINI, 

Nestor Garcia. Narciso sinEspejos: la cultura visual después de lamuertedel arte cultoyel popular. in 

Porto &amp; Vírgula. número 3, jul/ago 1991. p.26-30 e n.4 p. 25-30. Revista da Secretaria Municipal 

de Cultura.  

 

1. Disciplina  Código  

Disciplina: Filosofia, Arte e Educação   

1.2 Unidade: Centro de Artes   

1.3 Carga Horária: 68h/aula  

Teórica: (X)         EAD: (X)  

1.4 Caráter: (   ) obrigatória  

1.5 Currículo: (X) semestral  1.6 Créditos: 4cr  

2. 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 educativo dentro de um contexto histórico-cultural, do século XVIII ao século 

XXI.  

 

Referências:  

ALARCÃO, I. Escola Reflexiva, Nova Racionalidade. Porto Alegre: Artmed, 2001.  

______. Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. São Paulo: Cortez, 2008.  

BRZEZINSKI, Iria. Fundamentos Sociológicos, Funções Sociais e Políticas da Escola Reflexiva e 

Emancipadora: algumas aproximações, IN: ALARCÃO, I. Escola Reflexiva, Nova Racionalidade.  

Porto Alegre: Artmed, 2001, p.65-82.  

COSTA, M.V. A Escola tem Futuro? Rio de Janeiro: DP&amp;A, 2006.  

ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família, 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  ARROIO, 

M. G. O Significado da Infância, disponível em:  http://www.webartigos.com/articles/15425/1/o-

significado-da-infancia/pagina1.html, acesso em 15/03/2008.  

CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio: lições americanas. São Paulo: Cia. Das 

Letras, 1990.  

 



35 

 

 

 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Entendemos que a avaliação é um processo que deve provocar a interação dos 

atores sociais envolvidos, a fim de que a construção do conhecimento se efetive, todavia 

há de se considerar que a aprendizagem se articula a partir de uma série de questões. 

Nesse tocante, a realização de trabalhos e avaliações é importante para que seja possível 

de serem observadas algumas capacidades dos acadêmicos, mas não todas.  

As atividades de avaliação são organizadas para atender às múltiplas 

capacidades, permitindo que o aluno saiba seu rendimento na tarefa, dando ao mesmo 

um retorno daquilo que está a produzir, ajudando-o a articular a relação entre objetivos e 

resultados. Desta forma, o processo de avaliação considera as diversas experiências em 

avaliações e trabalhos realizados.  

Entendemos que é importante que os alunos busquem permanentemente a 

interação com seus professores e tutores, visto que a avaliação em cursos a distância 

requer a articulação dos saberes à produção de conhecimento com autonomia. 

Salientamos que a avaliação consiste em um componente fundamental do processo 

pedagógico e compreende o envolvimento de todos os atores do processo, visando 

ampliar as condições e possibilidades de ensino-aprendizagem.  

A educação na modalidade a distância se diferencia da modalidade presencial, 

possibilitando a construção de outros instrumentos avaliativos nas disciplinas, mas que 

assegurem a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. O critério ético deverá 

pautar sempre os procedimentos adotados na avaliação.  

Os vínculos construídos entre professores e alunos são essenciais, pois 

manifestam a produção de conhecimento destacada acima. Todas as propostas de 

avaliação não deverão desvincular-se desse olhar, em virtude da forma pela qual o 

ensino é construído e apropriado nas redes virtuais.  

A avaliação deverá considerar: o desempenho em trabalhos realizados; a 
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participação nos encontros presenciais; a participação em Fóruns de Discussão online; a 

participação em aulas ao vivo através de webconferências; a participação nos Chats; a 

autoavaliação de cada aluno.  

Deste modo, no tocante aos desempenhos, a verificação do rendimento escolar 

será feita por disciplina, CONSIDERANDO-SE QUE: 

§ 1º - O aproveitamento nas disciplinas será avaliado a critério do professor e de acordo 

com as características de cada disciplina, respeitando o estabelecido no projeto do curso.  

§ 2º -O aproveitamento do aluno em cada disciplina será expresso pelos seguintes 

conceitos, correspondendo às respectivas classes:  

A: 9,0 a 10,0  

B: 7,5 a 8,9  

C: 6,0 a 7,4  

D: abaixo de 5,9  

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

completar as atividades da disciplina no período regular;  

T: trancamento - atribuído ao aluno que, com autorização da Comissão Coordenadora 

do Curso, tiver trancado a matrícula;  

P: aproveitamento de créditos - atribuído ao aluno que tenha cursado a disciplina em 

outra instituição cujo aproveitamento tenha sido aprovado pela Comissão Coordenadora 

do Curso.  

§ 3º - Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver um conceito A, B, ou 

C.  

§ 4º - É obrigatória a frequência nos encontros técnicos presenciais dos cursos a 

distância, ficando vedado ao pós-graduando ausentar-se, parcial ou totalmente, das 

atividades programadas, salvo em casos assegurados por lei.  
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§ 5º - O pós-graduando reprovado ficará obrigado a repetir a disciplina, desde que haja 

nova oferta desta disciplina.  

§ 6º - O pós-graduando além do cumprimento das disciplinas e da carga horária mínima 

obrigatória do curso, para concluir a Pós-Graduação Lato Sensu será exigido o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC).  

5.1 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

Para a integralização curricular, o aluno deverá apresentar Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) a ser desenvolvido em área de domínio do Curso. Essa 

atividade é obrigatória para conclusão da Especialização em Artes a Distância, sendo 

realizado durante o último semestre do curso, como parte integrante da disciplina 

Seminário de Orientação. A atividade é realizada sob supervisão do/a docente 

responsável por esse componente curricular, com orientação de professores que atuarão 

como Orientador de Trabalho de Conclusão de Curso – Professor Formador (PF- TCC). 

O material a ser desenvolvido no decorrer do curso deverá resultar de reflexões 

teóricas, observações e/ou experimentações nos locais de prática docente, dando forma 

aos processos pedagógicos elaborados pelo discente. Poderá se constituir em objetos 

físicos ou virtuais ou em métodos devidamente registrados.  

O trabalho deverá ser apresentado sob forma de artigo científico (escrita 

resultante de pesquisa acadêmica) OU trabalho prático acompanhado de ensaio 

(elaborado a partir de relato de experiência com reflexão crítica).  

I.       Artigo Científico – em caso de “resultado de elaboração teórica, revisão 

crítica de bibliografia temática específica, síntese de pesquisa inovadora”6. 

Nessa modalidade, o aluno deverá submeter o artigo científico a periódico de 

circulação nacional Qualis B3 ou superior. A submissão à revista científica 

dispensa a apresentação do trabalho à Banca Examinadora. 

II.        Trabalho Prático – em caso de resultado que apresente viés prático. Deverá 

 

6 Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas. Campinas: Editora Autores Associados,n.112, mar. 

2001, p. 219. 
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ser apresentado junto à Memorial Descritivo, o qual deve conter uma 

apresentação sucinta da obra, destacando em linhas gerais, os conceitos, 

motivações e processos do trabalho artístico, apontando para uma discussão 

dentro dos campos da Arte-Educação. Nessa modalidade, o aluno deverá 

apresentar os resultados do trabalho à Banca Examinadora cuja composição 

será pelo Colegiado. 

No referido trabalho serão aceitas pesquisas científico-artísticas realizadas na 

área de conhecimento do curso (Artes). Independentemente do formato de escolha do 

aluno, o artigo científico OU ensaio deverá ser submetido a periódico de circulação 

nacional Qualis B3 ou superior.   Assim, os alunos deverão apresentar confirmação de 

submissão do trabalho a periódico científico cujo escopo alinhe-se à área de domínio do 

Curso. 

Independentemente da modalidade na qual será apresentado o Trabalho de 

Conclusão de Curso, o TCC será em duplas ou trios, produzidos no 3º e último semestre 

do curso. Os alunos deverão ser orientados por professor que faça parte do quadro de 

docentes indicados pelo colegiado do Curso de Especialização em Artes a Distância da 

UFPel. 

A orientação dos trabalhos será conduzida pelo Orientador de Trabalho de 

Conclusão de Curso – Professor Formador (PF- TCC) – o qual será responsável por 

orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do TCC, a partir de encontros 

periódicos com seus orientandos. 

Além de ter um professor com o qual poderá contar para a orientação do TCC, 

os acadêmicos também terão suporte na componente de Metodologia da Pesquisa 

voltada para as áreas artísticas ou culturais e na componente Seminário de orientação. 

O limite de TCCs orientados por professor não deve ser superior a 10, 

obedecendo à Instrução Normativa Nº 2, de 19 de abril de 2017, a fim de que se garanta 

a qualidade no suporte que o acadêmico receberá do docente, garantindo conjuntamente 

com o aluno que os prazos e diretrizes determinados pelo curso sejam cumpridos. 

O aluno poderá indicar o orientador do seu TCC, a partir de uma listagem de 
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professores disponíveis para tal, disponibilizada pela Coordenação do Curso. Caso o 

aluno tenha dificuldade em encontrar a melhor indicação, o professor de Seminário de 

Orientação será o responsável por indicar este orientador.    

O exame de defesa do TCC ocorrerá apenas para a modalidade Trabalho Prático 

e poderá ocorrer de forma presencial ou remota (a distância).  

 

5.1.1 NORMAS PARA DEFESA DE TCC 

 - Trabalho Prático  

01. O Orientador encaminha para a Coordenação do Curso documento com a 

indicação nominal dos membros titulares e suplentes da Banca Examinadora e a data 

aprazada para a realização de Defesa do TCC. 

02. A composição da Banca é indicada pelo Colegiado, ouvindo-se o Professor 

Orientador de TCC, e é aprovada pelo Colegiado. 

03. A Coordenação encaminhará ao Colegiado a solicitação para aprovação da 

Banca Examinadora. 

04. O Colegiado aprova a Banca Examinadora, mediante entrega de formulário 

próprio da Secretaria do Programa com indicação nominal da Banca, após comprovação 

de que o pós-graduando cursou a carga horária mínima determinada pelo curso. 

05. Na sessão de Defesa, o pós-graduando terá 20 minutos para exposição 

inicial, com prorrogação de 10 minutos caso seja necessário. 

06. Cada membro da Banca Examinadora terá 15 (quinze) minutos para proceder 

à arguição e o pós-graduando igual tempo para responder, cabendo diálogo mediante 

acordo mútuo. 

07. O exame de defesa do TCC poderá ocorrer na forma presencial ou remota (a 

distância).  
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Apêndice 1 

 

Dados do corpo docente  

 

 

Dr. Josias Pereira  

CPF - 01314411756 

Josias Pereira possui graduação em Comunicação pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) Habilitação (Rádio/TV), Pós-Graduação em Psicologia pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Mestrado em Tecnologia 

Educacional pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e 

Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Tem Pós 

Doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). Trabalhou em Emissoras de TV e produtoras de cinema e vídeo na cidade do 

Rio de Janeiro como operador de câmera, Editor de vídeo e Diretor cinematográfico 

em comerciais, campanha política e programas de TV. Trabalhou no SENAC/RJ 

coordenando a área de tecnologia e na criação de cursos técnicos (2000 2007); 

Trabalhou na ONG CEASM onde em 2000 ajudou a criar a Oficina de Vídeo para 

moradores do Bairro (Favela da Maré). Na Prefeitura do Rio de Janeiro trabalhou 

por 7 anos (2001- 2007) como voluntário no CIEP Dr. Adão Pereira Nunes 

realizando oficinas de vídeos e telejornalismo com os alunos do 3º ano do ciclo 

fundamental, o que resultou em 2 prêmios internacionais. Em 2011 criou o grupo de 

pesquisa e extensão “Produção de vídeo estudantil” com o objetivo de pesquisar e 

capacitar professores e alunos na produção audiovisual dentro do espaço escolar. 

Entre 2012 e 2019 ajudou a criar 8 festivais de vídeo estudantis no Rio Grande do 

Sul dentre eles os festivais de vídeo das cidades de Pelotas, Rio Grande, São José 

do Norte, Capão do Leão, São Lourenço do Sul, São Leopoldo, Cruz Alta e 

Canguçu. Realiza desde 2000 oficina de vídeo com softwares e APPs livres 

incentivando alunos e professores a realizarem vídeo. Tem experiência na área de 

Educação e Comunicação, com ênfase em Produção de Vídeo em escolas, 

tecnologia educacional e roteiro. Para estes trabalhos acadêmicos utiliza teorias da 

Semiótica Greimasiana, Psicologia Social, Neurociência, Sociologia do 

Conhecimento, Teoria da Representação Social. Lançou dez livros, com temas sobre 

Tecnologia Educacional e Produção de vídeo feito por estudantes. É avaliador nas 

atividades que a INTERCOM propõe, no âmbito da Expocom e/ou Intercom Jr e 

DTs dos Congressos Regionais. Coordena o Congresso Brasileiro de Produção de 

Vídeo Estudantil e é editor chefe da Revista Roquette Pinto: A Revista do Vídeo 

Estudantil. Realiza workshops sobre educação e tecnologia e na produção de vídeo 

nas escolas. Em 2019 criou o projeto Lab PVE (Laboratório Acadêmico de 

Produção de Vídeo Estudantil) onde reúne todos os sites e projetos sobre produção 

de vídeo em escolas. Atualmente é professor da Universidade Federal de Pelotas do 

curso de Cinema e Audiovisual, docente do Programa de Pós-Graduação do 

Mestrado em Educação Matemática e coordenador do grupo de pesquisa “Produção 

de Vídeo Estudantil” 
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Dra. Daniela da Cruz Schneider  

CPF – 014.296.36-76 

Professora Adjunta na Universidade Federal do Rio Grande (Furg), no Instituto de 

Letras e Artes (ILA), nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais. 

Doutora em Educação, pela Universidade Federal de Pelotas. Possui graduação em 

Artes Visuais - Licenciatura, pela Universidade Federal de Pelotas; Especialização 

em Educação e Mestrado em Educação, pela Universidade Federal de Pelotas. 

Experiência docente da área de Didáticas e Metodologias do Ensino da Arte, bem 

como na supervisão de estágios na área de Artes Visuais. Coordenadora dos projetos 

de pesquisa Processos formativos em artes visuais: práticas, abordagens e pesquisa 

e Arte e Formação: Poéticas Docentes. Vem desenvolvendo pesquisa nas 

conjugações ente arte e educação, centrando-se em poéticas docentes e formação 

estética 

 

Ma. Juliana Correa Hermes Angeli 

CPF – 805.132.120.00 

Professora de Fotografia e de Produção Cultural do Centro de Artes da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Coordenadora do Curso de Artes Visuais - 

Bacharelado do Centro de Artes da UFPel. Possui Mestrado em História, Teoria e 

Crítica de Arte (2007) pelo PPG-AV, Instituto de Artes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul e Bacharelado em Artes Plásticas com ênfase em Fotografia 

(1999) na mesma instituição. Realiza pesquisa em Fotografia com Câmara Obscura 

e possui experiência prático/didática em Produção Cultural.  

 

Dra. Kelly Wendt 

CPF – 956.153.890-15 

Artista visual, pesquisadora e professora. Doutora em Artes Visuais, na linha de 

Poéticas Visuais pelo PPGAV-UFRGS, 2017. Atuante nas áreas de gravura, 

fotografia, novos meios e estética relacional na arte contemporânea. Professora 

adjunta do Centro de Artes- UFPel, curso de Bacharelado em Artes Visuais, área de 

gravura. Professora Formadora da Especialização em Artes EAD, 2020 (UFPel- 

CAPES). Membro como pesquisadora do grupo Percursos Poéticos: procedimentos 

e grafias na contemporaneidade, com a pesquisa Gravura Contemporânea Não- 

tóxica (UFPel- CNPq) e Observatório de arte pública, entorno e novos gêneros 

(FURG-CNPq) . Desenvolve projetos de extensão, ensino e pesquisa na área 

gráfica, gravura e sustentabilidade dos meios, e produção de arte. Coordena a 

galeria de arte A Sala, do Centro de Artes- UFPel, com o professor adjunto Clóvis 

Martins Costa, 2017. Membro do Comitê Poéticas Artísticas da ANPAP, Associação 

Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2015. .Coordenou o PIBID-Artes 

Visuais UFPel, 2018-2020 (UFPel- CAPES). Articula trabalhos de artes visuais 

pesquisando por meio da sua poética visual a reprodução da cidade com inventários 

de desenhos e fotografias, fazendo uso da errância como processo criativo 

discutindo questões relativas a memória, o mapeamento, a impressão e a 

multiplicação de imagens. Realizou Workshop de Gravura Não- toxica no Grafisk 

Eksperimentarium com Henrik Boegh, Espanha, 2014. Participou como 

investigadora e artista residente no Espacio de Arte Contemporaneo, Montevideo-

Uruguay (MEC), 2018. Realizou exposição coletiva na LUCA- School of Arts, 

Bruxelas- Bélgica, 2019. Mestre em Artes Visuais pelo PPGART-UFSM, 2011. 

http://lattes.cnpq.br/2781742033248654
http://lattes.cnpq.br/3702939909138472
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Especialista em Memória, Identidade e Cultura Material, 2003 (ICH- UFPel). 

Bacharel, e licenciada em Ciências Sociais, 2001 e 2002, UFPel. Bacharel em Artes 

Visuais, 2002, UFPel. Professora temporária, área gravura, no Centro de Artes, 

UFPel, 2004-2006. Tutora a distância no curso de aperfeiçoamento a distância 

Produção de Material Didático Digital para a Diversidade, 2011 ( UFPel- CAPES). 

Entre os anos 2000-2004 e 2007-2008 atuou como gestora e produtora do Atelier 

Coletivo Mafuá das Artes, em Pelotas. 

 

 

Dra. Roberta Coelho Barros 

CPF – 999.928.330-68 

Professora adjunta nos cursos de Design Gráfico e Design Digital do Centro de 

Artes da Universidade Federal de Pelotas. Doutora em Comunicação Social pelo 

PPGCOM da PUCRS (2013). Mestre em Sociologia das Sociedades 

Contemporâneas pela Université René Descartes - Paris V - Sorbonne (2008), sob a 

orientação de Michel Maffesoli, pesquisando a relação entre o Design Social e a 

Pós-Modernidade. Graduada em Artes Visuais/ Design Gráfico pela Universidade 

Federal de Pelotas (2004) e em Comunicação Social/ Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Católica de Pelotas (2004). Tem experiência prática como designer 

gráfico e redator em agência de publicidade. Suas principais áreas de interesse são: 

Design Gráfico, Design Social, Comunicação Visual e Pós-Modernidade.  

  

Dra. Paula Garcia Lima 

CPF – 002.666.580-83 

Professora Adjunta da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Possui doutorado 

(2015) e mestrado (2010) em Memória Social e Patrimônio Cultural pela UFPel. 

Especialista em Mídias na Educação pelo IF Sul-Rio-Grandense (2010). Possui 

graduação em Artes Visuais - Habilitação em Design Gráfico pela UFPel (2004) e 

Graduação em Licenciatura Plena em Design (2009) pelo IF Sul-Rio-Grandense. 

Atuou como professora substituta no IF Sul-Rio-Grandense de Pelotas nos anos de 

2007 e 2008 e como pesquisadora I - professora conteudista da Universidade Aberta 

do Brasil no ano de 2008. Tem experiência na área de Design Gráfico e interessa-se 

pelos seguintes temas: design gráfico, fotografia, memória, gênero e história 

 

  

Dra. Alexandra Gonçalves Dias 

CPF – 896.161.460-68 

Alexandra Dias é artista da dança. É Professora Adjunto da Universidade Federal de 

Pelotas/RS no Curso de Dança – Licenciatura. É graduada em Artes Cênicas pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999) e realizou Mestrado em Artes 

Cênicas (bolsista CAPES) pela mesma instituição (2009). É PhD em Dança pela 

University of Roehampton em Londres – UK com bolsa de doutorado pleno da 

CAPES. Foi professora de dança na International People’s College na Dinamarca 

em 2004 e 2005. Realizou seu primeiro solo Assassino, com direção de Irion 

Nolasco em 1999, recebendo o financiamento do FUMPROARTE (Prêmio de 

fomento da Prefeitura de Porto Alegre) para sua realização. Foi criadora do grupo 

Projeto Max, juntamente com os artistas André Mubarack e Michel Capeletti. Com 

o grupo, realizou o espetáculo Movimento Mínimo Movimento Máximo que 

http://lattes.cnpq.br/9583509400822379
http://lattes.cnpq.br/6907741358466235
http://lattes.cnpq.br/6634546415784744
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recebeu o financiamento do FUMPROARTE em 2004. Realizou também os 

trabalhos Os Perigos do Álcool (2006), e Quarto Escuro (2008). Além desses, criou 

o espetáculo Instruções para Abrir o Corpo Em Caso de Emergência (2007) que 

recebeu o Prêmio Funarte Petrobras Klauss Vianna de Dança e também o 

FUMPROARTE e pelo qual foi premiada com o Prêmio Açorianos de Melhor 

Produção. Realizou o projeto Instruções Desdobramentos pelo qual recebeu o 

Prêmio Funarte Petrobras Klauss Vianna em 2008. Participou da Cia. Espaço em 

Branco de Porto Alegre, atuando nos espetáculos Extinção e Andy/Edie, ambos 

dirigidos por João de Ricardo. Foi diretora da Cia. Olhar do Outro de Pelotas a qual 

recebeu financiamentos do PROCULTURA (Prêmio de Fomento da Prefeitura de 

Pelotas) para realização do espetáculo Olhar do Outro (2012) e pela circulação do 

espetáculo Palco de Feiras e o FAC (Prêmio de Fomento do Estado do Rio Grande 

do Sul), para realização do espetáculo Palco de Feiras (2014). Em Londres, dançou 

para Raphan Kebe, Jenny Hill, e Fernanda Mandagará. É integrante do coletivo 

ARTERIA – artistas de dança em colaboração em Porto Alegre. É praticante da 

Técnica Alexander no Alexander Technique Studio de Karen Wentworth com sede 

em Londres. Seu trabalho se baseia em processos de prática-como-pesquisa, tendo 

como ênfase o estudo do corpo e dos processos de composição coreográfica. Sua 

pesquisa em tem como foco a dança solo e a antropofagia, abrangendo ainda temas 

como a performatividade e a educação somática. É fundadora da OUTRO, 

empreitada de dança com sede na cidade de Pelotas/RS. 

 

Dr. Lauer Alves Nunes dos Santos 

CPF – 588.617.260-20 

Possui graduação em Pintura pela Universidade Federal de Pelotas (1992), mestrado 

em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997) e 

doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (2003). Atualmente é professor titular junto ao Centro de Artes da 

Universidade Federal de Pelotas e diretor do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo. 

Atua nos cursos de Artes Visuais, Design e Cinema. Tem experiência na área de 

Artes principalmente nos seguintes segmentos: pintura, arte contemporânea, design, 

curadoria e semiótica 

  

Dr. Michael Abrantes Kerr 

CPF – 648.432.380-15 

Doutor em Ciências da Comunicação pela UNISINOS na linha Mídias e Processos 

Audiovisuais (2015). Possui mestrado em Ciências da Comunicação pela 

UNISINOS, na linha de Mídias e Processos Audiovisuais (2008), especialização em 

informática na educação (2005) e graduação em Publicidade e Propaganda pela 

Universidade Católica de Pelotas (1996). Atualmente é professor Adjunto e 

Coordenador dos cursos de Cinema e Audiovisual e de Cinema de Animação da 

Universidade Federal de Pelotas . Tem experiência na área de Artes, com ênfase em 

Cinema, atuando principalmente nos seguintes temas: cinema, audiovisual, 

semiótica, artes, comunicação social, propaganda e publicidade.  

 

Dr. Roberto Heiden 

CPF – 961.873.440-49 

Roberto Heiden é professor adjunto do Instituto de Ciências Humanas (ICH) na 

http://lattes.cnpq.br/9606353077803212
http://lattes.cnpq.br/3111614571120324
http://lattes.cnpq.br/7427421019918001
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Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Diretor do Museu do Doce (ICH_UFPel), 

lotado no Departamento de Museologia e Conservação e Restauro (DMCOR). Foi 

coordenador do Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis do 

ICH/UFPEL (2011-2014) e Coordenador de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação 

da UFPel (2009-2013). Ministra disciplinas sobre História da Arte e Materiais e 

Técnicas de Bens Culturais e trabalha com os temas das políticas públicas para o 

patrimônio cultural, patrimônio imaterial, memória da arte e arte urbana. É 

graduado em Licenciatura em Artes - Habilitação em Artes Visuais, pela UFPel 

(2005), mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural pelo ICH da UFPel (2008) 

e doutor em Memória Social e Patrimônio Cultural do ICH/UFPel (2017). 

 

Ma. Ana Paula Batista Araujo 

CPF – 976.696.600-15 

Possui graduação em ARTES VISUAIS - HAB DESENHO E COMPUTAÇÃO 

GRÁFICA pela Universidade Federal de Pelotas (2005). Tem experiência nas áreas 

de Artes, Representação Gráfica Técnica e Digital, Educação à Distância e nos 

níveis fundamental e superior, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação, arte, desenho, tecnologia e ciência.Também tem formação técnica em 

Desenho Industrial (ETFPel) e Pós-graduação em Linguagens Verbais Visuais e 

suas Tecnologias (IFSul). Possui Mestrado em Memória Social e Patrimônio 

Cultural (2012/UFPel) .Já atuou como tutora a distância do curso de 

Aperfeiçoamento em Produção de Material Didático Digital para a Diversidade e do 

curso de Especialização em Mídias na Educação (UAB/UFPel). Desempenhou a 

função de Professora Orientadora do curso de Especialização em Mídias na 

Educação e professora pesquisadora do curso de Formação de Professores de 

Espanhol EaD . Atuou como Professora Pesquisadora do Núcleo de Produção de 

Tecnologia Educacional (IFSul). Desempenhou papel de professora substituta na 

UFPel, junto as disciplinas de Representação Gráfica Técnica e Digital nos períodos 

de 2009 a 2011 e 2015 a 2017. Atualmente é professora de Arte na 5ª 

Coordenadoria de Ensino, professora de Arte na Escola Sinodal Alfredo Simon. 

 

Ma. Jesica Hencke 

CPF – 000.598.510-23 

Licenciada na área de educação, com formação em Pedagogia pela UERGS 

(Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 2005); Artes Visuais pela UFRGS 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Possui experiência como professora 

da rede pública estadual na área de alfabetização e ensino de artes visuais no Ensino 

Fundamental e Médio. Mestre em Educação e Tecnologias pelo IFsul (Instituto 

Federal de Educação Sul-rio-grandense Campus Pelotas/RS). Mestre em Artes 

Visuais pela UFPEL (Universidade Federal de Pelotas). Atuou como professora 

substituta no curso de Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais na Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), entre os meses de julho de 2018 a dezembro de 

2019. Atualmente é professora de artes na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Dr. Francisco Simões. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em 

Ensino-Aprendizagem, atuando principalmente nos seguintes temas: corpo, artes 

visuais, currículo, experiência e educação. Doutoranda do Programa de Pós-

graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), sob orientação da Profª Drª Paula Corrêa Henning, integrante do Grupo de 

http://lattes.cnpq.br/5077953275897462
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Pesquisa Educação, Cultura, Ambiente e Filosofia (GEECAF/FURG). 

 

 

 


