
Anexo II: 
EMENTÁRIO DO PROGRAMA 

 
 
Programa: Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes 
Nível do Curso: Mestrado 
Área de Concentração: Estudos Contemporâneos das Artes 
 
 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS COMUNS A TODAS AS LINHAS DE PESQUISA: 
 
Disciplina/ Carga Horária / Ementa: 
 
 Método e Pesquisa em Artes (60 horas) 
Ementa: Introdução às linhas de investigação teórica e metodológica das práticas da pesquisa em 

artes, com o recurso da análise das relações entre as artes. A construção de hipóteses e a 
elaboração da escrita acadêmica.  

 
 Seminários de Orientação I (60 horas) 
Ementa: Desenvolvimento das investigações em torno do objeto da pesquisa e seus desdobramentos. 
 
 Seminários de Orientação II (60 horas) 
Ementa: Desenvolvimento das investigações em torno do objeto da pesquisa e seus desdobramentos. 
 
 Seminários de Elaboração da Dissertação I (90 horas) 
Ementa: Aprofundamento das investigações em torno do objeto da pesquisa, elaboração final da 

dissertação e dos trabalhos correlatos com vistas à conclusão do Curso. 
 
 Seminários de Elaboração da Dissertação II (360 horas) 
Ementa: Aprofundamento das investigações em torno do objeto da pesquisa, elaboração final da 

dissertação e dos trabalhos correlatos com vistas à conclusão do Curso. 
 
 
 
DISCIPLINA OPTATIVA COMUM A TODAS AS LINHAS DE PESQUISA: 
 
Disciplina/ Carga Horária / Ementa: 
 

 Estágio de Docência (60 horas) 
Ementa: Participação  dos bolsistas do Programa em atividades supervisionadas junto à graduação.  
 
 
DISCIPLINAS OPTATIVAS POR LINHA DE PESQUISA: 
 
Linha de Pesquisa: (01) Estudos Críticos das Artes (ECA) 
Descrição:  Investigação teórica e crítica das artes. Debates atuais no trânsito entre disciplinas e 

linguagens. 
Disciplina/ Carga Horária / Ementa: 
 
 Seminários dos Estudos Críticos das Artes I (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos Críticos das Artes. 
 
 Seminários dos Estudos Críticos das Artes II (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos Críticos das Artes. 
 



 Seminários dos Estudos Críticos das Artes III (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos Críticos das Artes. 
 
 Tópicos dos Estudos Críticos das Artes I (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos Críticos das Artes. 
 
 Tópicos dos Estudos Críticos das Artes II (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos Críticos das Artes. 
 
 Tópicos dos Estudos Críticos das Artes III (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos Críticos das Artes. 
 
 Estudos das Teorias e da História das Artes (60 horas) 
Ementa: Investigação de correntes e autores das teorias e da história das artes. 
 
 Tópicos em Estética Contemporânea (60 horas) 
Ementa: Análise de temas e problemas das artes e da estética contemporânea. 
 
 Estudos de Arte e Linguagem (60 horas) 
Ementa: Problematização das relações entre a linguagem e as artes. 
 
 Criação e Crítica (60 horas) 
Ementa: Exploração dos cruzamentos entre o fazer artístico e o discurso crítico. 
 
 
 
Linha de Pesquisa:  (02) Estudos das Artes em Contextos Sociais (ACS) 
Descrição: Investigação dos processos de produção e recepção das artes com ênfase em suas 

dimensões culturais, políticas e educativas. 
 
Disciplina/ Carga Horária / Ementa: 
 
 Seminários dos Estudos das Artes em Contextos Sociais I (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos das Artes em Contextos Sociais. 
 
 Seminários dos Estudos das Artes em Contextos Sociais II (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos das Artes em Contextos Sociais. 
 
 Seminários dos Estudos das Artes em Contextos Sociais III (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos das Artes em Contextos Sociais. 
 
 Tópicos dos Estudos das Artes em Contextos Sociais I (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos das Artes em Contextos Sociais. 
 
 Tópicos dos Estudos das Artes em Contextos Sociais II (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos das Artes em Contextos Sociais. 
 
 Tópicos dos Estudos das Artes em Contextos Sociais III (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos das Artes em Contextos Sociais. 
 
 Estudos das Políticas das Artes (60 horas) 
Ementa: Investigação e análise de  projetos e ações, públicos e privados, relacionados com as práticas 

das artes. 
 



 Estudos de Interfaces Sociais nas Artes (60 horas) 
Ementa: Estudos dos espaços de interface social no campo de experiências artísticas. 
 
 Estudos das Artes em suas Interações Sociais (60 horas) 
Ementa: Estudos das formas de inserção das artes na sociedade . 
 
 
 
Linha de Pesquisa: (03) Estudos dos Processos Artísticos (EPA) 
Descrição: Desenvolvimento de estudos teóricos com fundamento na criação do artista pesquisador 

em articulação com as questões contemporâneas das artes. 
 
 
Disciplina/ Carga Horária / Ementa: 
 
 Seminários em Processos Artísticos I (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos dos Processos Artísticos. 
  
 Seminários em Processos Artísticos II (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos dos Processos Artísticos. 
 
 Seminários em Processos Artísticos III (60 horas) 
Ementa: Seminários avançados em torno dos Estudos dos Processos Artísticos. 
 
 Tópicos em Processos Artísticos I (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos dos Processos Artísticos. 
 
 Tópicos em Processos Artísticos II (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos dos Processos Artísticos. 
 
 Tópicos em Processos Artísticos III (60 horas) 
Ementa: Debates em torno de questões pontuais para os Estudos dos Processos Artísticos. 
 
 Processos de Criação e Produção da Imagem (60 horas) 
Ementa: Produção de imagens como discurso e suporte das poéticas nas diferentes artes. 
 
 Corpo e Espacialidade em Processos Criativos (60 horas) 
Ementa: Investigações do corpo como agente de escritura e criação do espaço. 
 
 Textualidades em Processos Criativos (60 horas) 
Ementa: Construção de novas textualidades nas diversas práticas artísticas contemporâneas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


