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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

CAMPUS: GOIABEIRAS /UFES 

CURSO: MESTRADO EM ARTE 

Área de Concentração: Arte e cultura 

Linhas de Pesquisa: Interartes e novas mídias e Teoria e Processos artísticos culturais 

                               

 

CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO PERIODIZAÇÃO IDEAL 

PPGA – 20.02 LINGUAGENS E PROCESSOS em Arte e 

Cultura 

1º  

OBRIG./OPT. PRÉ/CO/REQUISITOS ANUAL/SEM. 

OBRIG. NÃO POSSUI SEM. 

CRÉDITO CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 

04 60    30 20 10 - 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA 

AULAS TEÓRICAS AULAS DE 

EXERCÍCIO 

AULAS DE LABORATÓRIO OUTRA 

25 25 25  

 

EMENTA 

 

Linguagens e processos em arte e cultura; discursos e narrativas estéticas na 

contemporaneidade; formas de textualidade visual e audiovisual. As especificidades 

e mediações dos produtos artísticos e culturais; Proposição de formas de articulação 

entre fenômeno, fruição e experiência na cultura das imagens e da sonoridade. 

 

OBJETIVOS GERAIS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

 

Compreender as relações entre os processos artístico-culturais na construção da 

linguagem, discursos e narrativas estéticas contemporâneas 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:) 

1. Compreender e discutir os conceitos de linguagens e processos em arte; 

2. Debater sobre os diferentes conceitos de cultura, suas características e funções na 

contemporaneidade; 

3. Desenvolver um projeto de intervenção estética tendo como referência os conceitos 

trabalhados, evidenciando como se estruturam as linguagens e processos escolhidos. 

4. Ampliar o repertório de referências artísticas e culturais sobre relações entre arte e 

mídia no contexto contemporâneo 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e descriminação das Unidades) 
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Unidade 1 – Redesenhando conceitos (1a. Até a 4a semana) 

1. Belo e beleza: perspectivas culturais, temporais e estéticas 

2. O resgate romântico do feio (Umberto Eco) (seminário 1 dois alunos) 

 

Unidade 2 - Arte e Cultura (5a. Até a 10a. Semana) 

2.1 – Cultura, um conceito ou vários? 

2.2 – Processos culturais  

2.3 – Redesenhando o objeto de pesquisa: uma luz na cultura nacional 

 

      Unidade 3 - Arte, Processos e linguagens (11a. até 15a) 

3.1 - Processo de Criação: entre a ciência e a Intuição 

3.2 - Processo, interação, valor, repetição e diferença. A efemeridade na prática 

artística contemporânea  

3.3  - Apropriação e citacionismo como linguagem: o readymade na arte e na 

música 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia do curso consiste de aulas teóricas com discussão de textos e análise de 

trabalhos artísticos relevantes e no desenvolvimento de trabalho teórico-prático, com 

exercícios práticos, que possam refletir sobre sua forma de apresentação e recepção no 

campo discursivo da arte e da cultura. Os três módulos do curso aprofundam questões 

crítico-teóricas da arte contemporânea e deverão servir de base para a elaboração, por 

parte do aluno, do trabalho a ser entregue no final do período letivo. 

As aulas nesse semestre especial remoto, decorrente da Pandemia COVID 19, seguirá a 

determinação do EARTE (Ensino-aprendizagem Remoto Temporário Emergencial) que 

estabelece que as aulas se darão em ambiente virtual. Assim, os conteúdos se 

desenvolverão de forma síncrona e assíncrona. 

Serão realizados ciclos quinzenais envolvendo atividades síncronas via ferramenta 

virtual de exposição teórica (via web, preferencialmente da plataforma institucional da 

RNP) na qual também terá a  apresentação de seminários por parte do a alunos, análise 

de casos; ainda nesse formato síncrono, via plataforma AVA/UFES teremos  

atendimento em sala virtual de bate-papo.  

 

Nas semanas intermediárias, serão realizadas atividades assíncronas de 

acompanhamento de estudos teóricos e/ou práticos, fórum on-line de discussão interna, 

produção e revisão de trabalhos.  

Recursos Tecnológicos Utilizados: 

1- Aulas síncronas: 

1.1  via RNP (Café UFES) acessível em 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/aparecido-jose-cirilo  

1.2 Atividades de chat no Moodle AVA/UFES acessível em 

https://ava.ufes.br/course/view.php?id=15084 
 

2 – Aulas assíncronas 

2.1 – Atividades de leitura e exercícios na plataforma AVA acessível em 

https://ava.ufes.br/course/view.php?id=15084 

2.2 – Atividades colaborativas de Fórum: acessível em 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/aparecido-jose-cirilo
https://ava.ufes.br/course/view.php?id=15084
https://ava.ufes.br/course/view.php?id=15084
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https://ava.ufes.br/course/view.php?id=15084 

2.3 Postagem de trabalhos: na plataforma AVA acessível em 

https://ava.ufes.br/course/view.php?id=15084 

2.4 Aulas gravadas em vídeo – cada uma com 15-20 minutos cada sobre conteúdos 

que estão sendo trabalhados em cada unidade. Disponível na Plataforma AVA, 

acessível em  https://ava.ufes.br/course/view.php?id=15084 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Compreendida como um processo contínuo e autorregulado. Será apreciada não apenas 

quantidade de textos ou trabalhos apresentados nas aulas síncronas ou os postados na 

plataforma AVA, mas sobretudo a qualidade dos materiais produzidos, dos processos e 

das pesquisas realizadas, bem como da participação coletiva nos fóruns debates (via as 

plataformas disponíveis tanto em atividades síncronas como em assíncronas.  

 

Serão avaliados também os trabalhos práticos solicitados e postados na plataforma AVA. 

As atividades de exercício na Plataforma AVA serão avaliadas na própria plataforma, 

sendo a nota acessível de imediato ao aluno 

 

Ao final do semestre, o aluno deverá entregar ainda um ensaio monográfico de até 6 

(seis) páginas sobre tema a ser definido durante as aulas e a partir dos exercícios 

realizados. 

 

As notas serão assim distribuídas: 

1. Participação nas aulas síncronas e no fórum de discussão on-line = 10% 

2. Exercícios na Plataforma AVA = 30% 

3. Ensaios monográfico (autoria própria) = 60% 
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  

Prof. Dr. Aparecido José Cirillo 
 

 

 

 

 


