LISTA DE OFERTA 2022/01
ALUNOS ESPECIAIS
Linha
de
Pesqui
sa

Professor(a)

Código

Disciplina

Dia da
semana

Horário

Requisitos para aluno
especial

Vagas

AT

- Ianni Barros Luna
- Antenor Ferreira
Correa

343552

Tópicos especiais em arte e
tecnologia 1

Sexta-feira

14h00m as
17h40m

Sem requisito

10

THA

Vera Pugliese

343315

Tópicos especiais em teoria e
história da arte 1

Sexta-feira

14h00m as
17h40m

Entrevista na 1ª
aula

5

EAV

Cayo Honorato

Tópicos especiais em educação
em artes visuais 3

Terça-feira

18h00m as
21h40m

Carta com parágrafo
de interesse

3

DE

Karina Dias

323659

Método e processos em Arte
Contemporânea 1

Quartafeira

09h00m as
12h40m

Sem requisito

livre

PT

Denise Camargo

343374

Tópicos Especiais em poéticas
contemporâneas 2

Sexta-feira

09h00m as
12h40m

Carta de interesse
(anexado página 2)

10

396931

SELEÇÃO PARA ALUNO ESPECIAL
junho/setembro 2022
Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM POÉTICAS CONTEMPORÂNEAS 2
(343374)
Professora: Denise Camargo

Apresentar carta de interesse (elabore um texto gostoso de ler, quero saber quem
você, como lida com a escrita, o que pensa, quero apenas entender como trabalharemos
juntos e juntas para os objetivos da disciplina). Indique:
 informações biográficas (não é um currículo) – indicar aspectos biográficos
relacionados às suas escolhas artísticas (mesmo que sua área não seja as Artes);
 suas proposições e seus interesses relacionadas aos estudos, investigações e
pesquisas que tenham o fotografia como meio ou fim – indicar projetos,
trabalhos, conceitos pelos quais tenha interesse (não é um currículo) – indicar
como você se relaciona com a imagem fotográfica em suas pesquisas artísticas
ou gostaria de se relacionar; indicar seus interesses de pesquisa e/ou pesquisa
artística;
 claramente: por que você quer cursar esta disciplina, o que ela acrescentaria ao
seu aprendizado e/ou à sua vida.

Formato/Instruções













Identificar no alto e à esquerda da página APENAS seu nome completo;
Inserir logo abaixo do seu nome o seu e-mail e whataspp;
Inserir logo abaixo do seu e-mail o LINK para o currículo lattes (atualizado);
Tamanho: duas páginas (máximo);
Fonte: Times New Roman;
Espaçamento: 1,5 entre as linhas;
Alinhamento: justificado;
Parágrafo: sem espaçamento no início dos parágrafos;
Numerar as páginas;
Não‼! inserir capa, folha de rosto ou quaisquer outras informações além das
solicitadas, por favor;
Formato de arquivo: word e pdf
Identificação do arquivo: SeuNome_Sobrenome_AlunoEspecial_TPC1

Entrega/Instruções
(até a data indicada no cronograma informado pela Secretaria e/ou site do PPGAV)




Enviar por e-mail para denise.cfcamargo@gmail.com
Identificação do e-mail: SeuNome_Sobrenome_AlunoEspecial_TPC1

Observações



É o PPGAV o responsável pelo processo seletivo e, portanto, distribuirá todas as
informações e esclarecerá dúvidas, se houver;
Todas as informações, inclusive sobre selecionados e selecionadas, ficarão
disponíveis no site do PPGAV e/ou Secretaria do Programa, de acordo com as
datas previstas no cronograma.

