
Ementas após reformulação 2016-1. As disciplinas já estão em carga. 
 
NOME DA DISCIPLINA: Orientação de Iniciação à Docência I - ART364 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 30 horas (02 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART370 
PERÍODO: segundo do segundo ciclo (oitavo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
A disciplina tem por objetivo orientar a aplicação prática dos processos e materiais didáticos desenvolvidos pelos licenciandos nas outras oficinas acompanhados de planos de aula e 
de reflexões críticas que contemplem questões atuais em ensino-aprendizagem, como metodologias interdisciplinares, integração e transdisciplinaridade, potencial formador das artes 
e das poéticas contemporâneas, questões sobre currículo escolar etc.  Para Licenciandos em Artes Visuais, deve ser cursada obrigatoriamente junto com a disciplina Prática orientada 
de Iniciação à Docência I. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA: 
- Reflexão sobre a aplicação de inovações educacionais nos projetos dos licenciandos. 
- Elaboração de planos de aula pelos licenciandos à luz dessas reflexões. 
- Aplicação prática e revisão dos planos de aula em espaço escolhido para prática docente.  
NOME DA DISCIPLINA: Prática orientada de Iniciação à Docência I - ART370 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 60 horas (0 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART364 
PERÍODO: primeiro do segundo ciclo (sétimo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina diz respeito ao número de horas práticas cumpridas pelo/a discente em espaço educacional externo à Universidade. Estas horas serão computadas por meio de lista de 
presença preenchida no local de atuação. A avaliação será dada na disciplina Orientação de Iniciação à Docência I pela apresentação dos trabalhos realizados durante a prática. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Aplicação prática de planos de aula elaborados pelo/a discente na disciplina Orientação de Iniciação à Docência I (ART356). Disciplina de horário livre, de acordo com os espaços 
esducacionais onde o/a discente atuará. 
NOME DA DISCIPLINA: Orientação de Iniciação à Docência II - ART366 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 30 horas (02 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART371 
PERÍODO: terceiro (nono total) do segundo ciclo 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina tem por objetivo orientar a finalização e aplicação em espaço educacional dos materiais e processos didáticos na forma de um plano de ensino desenvolvido pelo/a 
licenciando, junto com a elaboração do documento de TCC. Para Licenciandos em Artes Visuais, deve ser cursada obrigatoriamente junto com a disciplina Prática orientada de 
Iniciação à Docência II. 



PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
- Reflexão sobre os resultados da aplicação dos projetos dos licenciandos. 
- Finalização do plano de ensino desenvolvido pelos licenciandos à luz dessas reflexões. 
- Aplicação e revisão do plano de ensino em espaço escolhido para prática docente.  
- Elaboração do TCC. 
NOME DA DISCIPLINA: Prática orientada de Iniciação à Docência II - ART371 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 60 horas (00 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART366 
PERÍODO: primeiro do segundo ciclo (sétimo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina diz respeito ao número de horas práticas cumpridas pelo/a discente em espaço educacional externo à Universidade. Estas horas serão computadas por meio de lista de 
presença preenchida no local de atuação. A avaliação será dada na disciplina Orientação de Iniciação à Docência II pela apresentação dos trabalhos realizados durante a prática. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Aplicação prática de plano de ensino elaborado pelo/a discente na disciplina Orientação de Iniciação à Docência II. Disciplina de horário livre, de acordo com os espaços 
esducacionais onde o/a discente atuará. 
NOME DA DISCIPLINA: Oficina de Leitura e Produção de Imagens - ART368 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 60 horas (04 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART373 
PERÍODO: primeiro do segundo ciclo (sétimo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta oficina tem por objetivo conhecer diferentes métodos para leitura e análise de imagens dos mais diversos repertórios (artístico, midiático, publicitário, jornalístico, educacional, 
científico etc.) de modo a fornecer ao discente instrumentos para construção de seus próprios métodos para análise e concepção crítica de imagens, materiais multimodais e narrativas 
figuradas em diferentes técnicas e suportes. Para Licenciandos/as em Artes Visuais, esta disciplina deve ser cursada obrigatoriamente junto com a disciplina Prática orientada de 
Leitura e Produção de Imagens para Educação. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Conceitos de Semiótica e Tradução Intersemiótica, Semiologia, Iconologia e Teoria da Comunicação. Técnicas de produção de ilustrações, tratamento de imagens e diagramação. 
Projeto de concepção de imagens, material multimodal (videos, infográficos etc.) ou narrativas figuradas (histórias em quadrinhos, textos ilustrados etc.) para finalidade específica 
(pedagógica, científica, poética etc.), a critério do/a discente. 
NOME DA DISCIPLINA: Prática orientada de Leitura e Produção de Imagens para Educação - ART373 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 30 horas (00 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART368 
PERÍODO: primeiro do segundo ciclo (sétimo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina diz respeito ao número de horas práticas cumpridas pelo/a discente em espaço educacional externo à Universidade. Estas horas serão computadas por meio de lista de 
presença preenchida no local de atuação. A avaliação será dada na disciplina Oficina de Leitura e Produção de Imagens pela apresentação dos trabalhos realizados durante a prática. 



PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Aplicação prática de material multimodal, narrativa figurada ou de processo didático baseado em leitura e/ou produção de imagens elaborado pelo/a discente na disciplina Oficina de 
Leitura e Produção de Imagens. Disciplina de horário livre, de acordo com os espaços esducacionais onde o/a discente atuará. 
NOME DA DISCIPLINA: Oficina de Análise e Produção de Jogos Narrativos - ART367 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 60 horas (04 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART372 
PERÍODO: segundo do segundo ciclo (oitavo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta oficina tem por objetivo conhecer e analisar diferentes tipos de jogos de experiência narrativa em diversos suportes (videogames, aventuras-solo, jogos de interpretação, jogos 
pervasivos e de realidade alternativa etc.), podendo incluir psicodramas e atividades de contação de histórias, de modo que o/a licenciando/a se familiarize com repertórios lúdicos 
comuns entre estudantes do ensino básico e possa, a partir dessas análises, projetar jogos e/ou narrativas lúdicas com finalidade pedagógica. Para estudantes de Licenciatura, esta 
disciplina deve ser obrigatorimente cursada junto com a disicplina prática Aplicação orientada de Jogos Narrativos para Educação. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Conceitos de Estudos sobre Jogos (Game Studies), Narratividade e Aprendizagem por Jogos (Game-Based Learning); experiência com diferentes tipos de jogos narrativos e narrativas 
lúdicas; projeto de concepção de um jogo narrativo ou narrativa lúdica com finalidade pedagógica. 
NOME DA DISCIPLINA: Aplicação orientada de Jogos Narrativos para Educação - ART372 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 30 horas (00 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART367 
PERÍODO: segundo do segundo ciclo (oitavo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina diz respeito ao número de horas práticas cumpridas pelo/a discente em espaço educacional externo à Universidade. Estas horas serão computadas por meio de lista de 
presença preenchida no local de atuação. A avaliação será dada na disciplina Oficina de Análise e Produção de Jogos Narrativos pela apresentação dos trabalhos realizados durante a 
prática. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Aplicação prática de jogos e atividades lúdicas elaborados pelo/a discente na disciplina Oficina de Análise e Produção de Jogos Narrativos. Disciplina de horário livre, de acordo com 
os espaços esducacionais onde o/a discente atuará. 
NOME DA DISCIPLINA: Oficina de Didáticas Construtivistas - ART365 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 30 horas (02 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum 
PERÍODO: primeiro (sétimo total), segundo (oitavo total) ou terceiro (nono total) do segundo ciclo 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta oficina tem por objetivo apresentar aos Licenciandos diferentes didáticas e modelos educacionais de abordagem construtivista por meio de seminários e/ou atividades ministradas 
por especialistas convidados, podendo incluir visitas técnicas a espaços educacionais. Para Licenciandos em Artes Visuais, deve ser cursada obrigatoriamente junto com a disciplina 
Prática orientada de Didáticas Construtivistas. 



PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Conceitos de Didática e de Construtivismo na Educação e suas possíveis relações com conceitos e processos artísticos. Programa flexível de acordo com o modelo pedagógico 
abordado e com a disponibilidade dos especialistas convidados e espaços educacionais a serem visitados. Projeto de Plano de Aula pelo/a licenciando de acordo com o modelo 
pedagógico estudado para ser aplicado em espaço educacional onde atua na disciplina Prática orientada de Didáticas Construtivistas. 
NOME DA DISCIPLINA: Prática orientada de Didáticas Construtivistas - ART369 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 60 horas (0 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART365 
PERÍODO: primeiro (sétimo total), segundo (oitavo total) ou terceiro (nono total) do segundo ciclo 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina diz respeito ao número de horas práticas cumpridas pelo/a discente em espaço educacional externo à Universidade. Estas horas serão computadas por meio de lista de 
presença preenchida no local de atuação. A avaliação será dada na disciplina Oficina de Didáticas Construtivistas pela apresentação dos trabalhos realizados durante a prática. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Aplicação prática de planos de aula elaborados pelo/a discente na disciplina Oficina de Didáticas Construtivistas. Disciplina de horário livre, de acordo com os espaços esducacionais 
onde o/a discente atuará. 
NOME DA DISCIPLINA: Oficina de projeto de material didático I - ART362 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 30 horas (02 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART374 
PERÍODO: primeiro do segundo ciclo (sétimo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
A oficina tem por objetivo integrar os diversos conteúdos teóricos formativos por meio da mobilização destes repertórios para confecção de material didático que venha a se 
configurar como materialização das reflexões críticas do licenciando e suas aplicações na sua prática docente no decorrer do curso. Portanto, a oficina se constitui de orientação no 
desenvolvimento de um projeto de material didático a partir de escolha de tema, premissas pedagógicas, linguagens e materiais de interesse do/a licenciando/a. 
 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  

- Delimitação de questões de interesse dos estudantes (para licenciandos em Artes, apresentadas no pré-projeto de TCC) envolvendo uma prática docente  em curso (programa 
de iniciação à docência, projeto de extensão universitária, estágio e/ou observação em escola, museu, ateliê, galeria etc). 

- Levantamento de questões poéticas e estéticas contemporâneas.  
- Estabelecimento de relações entre as questões individuais dos licenciandos e as questões poético-estéticas apresentadas gerando conceitos próprios. 
- Concepções iniciais de objetos estéticos que sintetizem os conceitos gerados. 
- Aplicações didáticas experimentais dos objetos confeccionados em espaço escolhido para prática docente curricular. 

NOME DA DISCIPLINA: Aplicação orientada de Material Didático I - ART374 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 60 horas (00 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART362 
PERÍODO: primeiro do segundo ciclo (sétimo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina diz respeito ao número de horas práticas cumpridas pelo/a discente em espaço educacional externo à Universidade. Estas horas serão computadas por meio de lista de 
presença preenchida no local de atuação. A avaliação será dada na disciplina Oficina de projeto de Material Didático I pela apresentação dos trabalhos realizados durante a prática. 



PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Aplicação prática de material didático elaborado pelo/a discente na disciplina Oficina de projeto de Material Didático I (ART354). Disciplina de horário livre, de acordo com os 
espaços esducacionais onde o/a discente atuará. 
NOME DA DISCIPLINA: Oficina de projeto de material didático II - ART363 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 30 horas (02 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART375 
PERÍODO: segundo do segundo ciclo (oitavo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
A oficina tem por objetivo promover deslocamentos contextuais dos objetos confeccionados pelos licenciandos na primeira oficina, demandando adaptações e/ou reconcepções destes 
objetos para abordagem de temas transversais, a saber: questões de gênero, étnico-raciais, ambientais, éticas e quaisquer outras que se julgue pertinentes e/ou que sejam trazidas pelos 
licenciandos a partir de suas práticas educacionais (inclusão, cidadania, violência etc). 
PROGRAMA DA DISCIPLINA: 

- Levantamento de pesquisas atuais sobre temas transversais relevantes. 
- Recontextualização, dentro de um ou mais temas transversais, dos conceitos dos objetos confeccionados pelos licenciandos bem como das suas práticas pedagógicas. 
- Reconfigurações e rematerializações dos objetos. 
- Aplicações didáticas transversais dos objetos em espaço escolhido para prática docente e/ou estágio curricular. 

NOME DA DISCIPLINA: Aplicação orientada de Material Didático II - ART375 
CARÁTER DA DISCIPLINA:  Obrigatório        Opcional        Eletivo 
CARGA HORÁRIA: 60 horas (00 créditos) 
PRÉ-REQUISITO(S): nenhum; correquisito ART363 
PERÍODO: segundo do segundo ciclo (oitavo total) 
EMENTA DA DISCIPLINA: 
Esta disciplina diz respeito ao número de horas práticas cumpridas pelo/a discente em espaço educacional externo à Universidade. Estas horas serão computadas por meio de lista de 
presença preenchida no local de atuação. A avaliação será dada na disciplina Oficina de projeto de Material Didático II pela apresentação dos trabalhos realizados durante a prática. 
PROGRAMA DA DISCIPLINA:  
Aplicação prática de material didático elaborado pelo/a discente na disciplina Oficina de projeto de Material Didático II (ART355). Disciplina de horário livre, de acordo com os 
espaços esducacionais onde o/a discente atuará. 
 


