Requisitos - LISTA DE OFERTA 2021/02
Linha de
Pesquisa

Professor(a)

Código

AT

Antenor Ferreira

343498

THA

Emerson Dionisio

343277

EAV

Luiz Carlos
Pinheiro Ferreira

396923

DE

Christus Nóbrega

323691

IVU

Geraldo Orthof

THA

Diego Paiva

343366

329061

Disciplina
Arte e Tecnologia 1
Teoria e
História da Arte
Tópicos especiais em
educação em artes
visuais 2

Dia da
semana

Horário

Requisitos para aluno
especial

Vagas

Quintafeira

14h00m as 17h40m

Sem requisitos

20

Quartafeira

09h00m as 12h40m

Título de Mestre

5

Informações nas páginas
seguintes

Sem limite

Informações nas páginas
seguintes

2

Terça-feira 19h00m às 22h40m

Processos em
Residência Artística

Sábado

09h00m as 12h40m
14h00m as 15h50m

Tópicos Especiais em
Poéticas
Contemporâneas 1

Quintafeira

09h00m às 12h40m

Sem requisitos

20
(regulares e
especiais)

Seminário de Arte,
Imagem e Cultura

A ser
divulgado

A ser divulgado

Diploma de Graduação

10

Requisitos
Processos em Residência Artística: portfólio em formato PDF e carta de intenção. O portfólio deve conter um texto de apresentação de sua
pesquisa artística, currículo resumido e uma seleção de imagem dos melhores trabalhos (com legenda). A carta de intenção deve dissertar
sobre os motivos de interesse no curso (até uma lauda).
Tópicos especiais em educação em artes visuais 2: Enviar por e-mail para luizcpferreira@gmail.com
Apresentar carta de interesse indicando:
> Informações biográficas indicando aspectos relacionados com o seu interesse em cursar uma
disciplina da Linha de Pesquisa em Educação em Artes Visuais.
> Apontar brevemente seus interesses vinculados aos estudos, investigações e pesquisas que
tenham aderência com a referida Linha de Pesquisa, assim como, com o campo da Pesquisa
Narrativa e Autobiográfica.
Formato/Instruções
> Identificar no alto e à esquerda da página APENAS seu nome completo;
> Inserir logo abaixo do seu nome o seu e-mail;
> Inserir logo abaixo do seu e-mail o LINK para o currículo lattes (atualizado);
> Tamanho: duas páginas (máximo);
> Fonte: Arial ou Garamond, tamanho 12;
> Espaçamento: 1,5 entre as linhas;
> Alinhamento: justificado;
> Parágrafo: sem espaçamento no início dos parágrafos;
> Não é necessário inserir capa, folha de rosto ou quaisquer outras informações além das solicitadas.

