
 

 

 
CALENDÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL - FAV/UFG 

 
Horário das disciplinas do 1º semestre/ 2022 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

3ª feira 

14 -18h 

Todas as 
Linhas  

ACV1859 ARTE E CULTURA 
VISUAL: PERSPECTIVAS 
TEÓRICAS E CRÍTICAS 

EMENTA: Investigações dos 
estudos contemporâneos da 
arte e da cultura visual. O 
pensamento e a experiência 
poética. A problematização do 
conceito de representação. A 
construção social da experiência 
visual. A Cultura Visual como 
campo de pesquisa 
transdisciplinar. 

O sistema de arte, cultura e 
imagem a partir de diferentes 
perspectivas teóricas. Teorias da 
cultura visual e relações entre 
imagens e poder. A construção 
social do visual e suas relações na 
constituição dos significados. 
Relações das pesquisas das(os) 
discentes com as imagens. 

Carla Luzia de 
Abreu  

  

64h/04 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Obrigatória 

5ª feira 14 
-18h 

Todas as 
Linhas  ” 

ACV0069 METODOLOGIA DE 
PESQUISA EM ARTE E 
CULTURA VISUAL 

EMENTA: Estudo de 
perspectivas metodológicas no 
campo da arte e da cultura 
visual. Pesquisa em e sobre as 
artes. Perspectivas 
transepistêmicas nas ciências e 
nas artes. 

  

  Lilian Ucker 
Perotto 

64h/04 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Obrigatória 



 

 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

2a feira 

14 -18h 

  

  TÓPICOS ESPECIAIS A  Disciplina de conteúdo 
programático flexível. A cada 
semestre poderão ser 
oferecidos Tópicos Especiais em 
temas relacionados às pesquisas 
atuais dos professores. 
Dependendo do tema a ser 
abordado o professor indicará 
bibliografia referente. 

Imagem, Escrita e Memória: 
Violência e (De)Colonialidade 

Carla Milani 
Damião 

64h/04 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Eletiva 

  

2ª feira 

14 -18h 

Linha “B” 

ACV1858 

  

TÓPICOS ESPECIAIS B 

  

  

EMENTA:  Investigação de 
processos de criação e estudo 
de articulações entre teorias, 
narrativas, linguagens, técnicas, 
materiais e suportes na 
produção de poéticas artísticas e 
visualidades. Temas variados: 
2.1 Atos Autobiográficos e 
Práticas Decoloniais.  2.2 
Narrativas Híbridas, Arte 
Sequencial & Transmídia 2.3 
Representações audiovisuais 
sobre alteridade 

  

  

TEMÁTICA: 

Ateliê de Metodologia de Pesquisa 
em Poéticas Artísticas 

Arte e Tecnologia - 

Estudo dos processos e 
procedimentos criativos envolvidos 
na geração de poéticas 
contemporâneas de base 
tecnológica. Ênfase em artistas e 
obras emblemáticas da arte e da 
tecnologia em suas múltiplas 
tendências como: arte 
computacional, arte telemática, 
bioarte, gamearte, nanoarte, entre 
outras. Desenvolvimento prático de 
uma proposta artística tecnológica. 

Edgar Silveira 
Franco 

64h/04 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Eletiva 

  



 

 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

4ª feira 

14 -18h 

Linha “B” 

ACV1885 TÓPICOS ESPECIAIS B 

  

EXCLUSIVA PARA 
ALUNOS PPGACV 

EMENTA:  Investigação de 
processos de criação e estudo 
de articulações entre teorias, 
narrativas, linguagens, técnicas, 
materiais e suportes na 
produção de poéticas artísticas e 
visualidades. Temas variados: 
2.1 Atos Autobiográficos e 
Práticas Decoloniais 2.2 
Narrativas Híbridas, Arte 
Sequencial & Transmídia 2.3 
Representações audiovisuais 
sobre alteridade 

  

  

Poéticas Visuais: Gravura  
Propostas experimentais em 
gravura com diferentes suportes e 
materiais e/ou novos conceitos. 
Reflexão e discussão sobre os 
procedimentos artísticos 
desenvolvidos nas propostas. 
Realização de um projeto de 
trabalho em gravura, enfatizando o 
processo criativo e os modos de 
configuração de poéticas visuais 
nesse processo. 

José César 
Teatini de 
Souza Clímaco 

64h/04 

créditos 

Ensino 
presencial 

Eletiva 

  

4ª feira 

14-18h 

  

ACV1887 PEDAGOGIAS 
CULTURAIS E 
VISUALIDADES 

  

EXCLUSIVA PARA 
ALUNOS PPGACV 

EMENTA: Mapeamento histórico 
das perspectivas pedagógicas 
culturais do ensino das artes 
visuais no Brasil e no contexto 
internacional. Discussão de 
experiências educativas em 
contextos ampliados 
considerando a problematização 
de visualidades. 

  

Seminários com participação de 
convidados 

Thiago 
Fernando 
Sant´Anna e 
Silva 

64h/04 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Eletiva 



 

 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

6ª feira 

  

ACV1844 ESTÁGIO DOCÊNCIA 

  

EXCLUSIVA PARA 
ALUNOS PPGACV 

EMENTA: Experiência discente 
no ensino prático e teórico de 
artes visuais (ou áreas afins) 
visando a aquisição de 
competências para o exercício 
de atividades didáticas. 
Discussão de caminhos possíveis 
entre as metodologias e 
abordagens contemporâneas 
para a formação docente em 
artes visuais, destacando 
aquelas que contemplam a 
experiência da arte a partir dos 
saberes e fazeres próprios das 
identidades do professor, do 
pesquisador e do artista. 

  Leda Maria de 
Barros 
Guimarães 

32h/02 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Obrigatória 
para 
doutorandos 
bolsistas 
PPGACV 

Eletiva para os 
demais 
discentes 
PPGACV 

 
  



 

 

Horário das disciplinas do 2º semestre/ 2022 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

2a feira 

14 -18h 

  

 ACV0056 SEMINÁRIO AVANÇADO 
DE PESQUISA EM ARTE E 
CULTURA VISUAL 

Investigações avançadas de 
práticas  metodológicas no 
campo da arte e da cultura 
visual 

  SAMUEL JOSE 
GILBERT DE 
JESUS 

64h/04 

créditos 

Ensino 
Remoto/P
resencial 

Obrigatória - D 
e Eletiva - M 

  



 

 

3ª feira 

08-12h 

Linha “B” 

ACV1868 

  

TÓPICOS ESPECIAIS B 

  

  

EMENTA:  Investigação de 
processos de criação e estudo 
de articulações entre teorias, 
narrativas, linguagens, técnicas, 
materiais e suportes na 
produção de poéticas artísticas e 
visualidades. Temas variados: 
2.1 Atos Autobiográficos e 
Práticas Decoloniais.  2.2 
Narrativas Híbridas, Arte 
Sequencial & Transmídia 2.3 
Representações audiovisuais 
sobre alteridade 

  

  

O curso, em duas partes, aborda o 
universo teórico e prático dos 
fanzines e suas mutações, 
chegando aos zines de arte 
(artezines). Na primeira, pretende-
se traçar um histórico-documental 
acerca dos fanzines (zines, 
biograficzines/perszines e 
congêneros), as “revistas do fã”, 
incluindo os atuais artezines (de 
caráter artístico), a partir de leitura 
e visualização de fanzines, textos, 
livros teóricos e vídeos com 
conteúdo de pesquisadores, 
faneditores e fanautores (fanzinato 
em geral). Na segunda, intenta-se a 
produção de um artezine (ou 
artebiograficzine) autoral a partir 
do teorizado (acompanhado de 
atividades criativas zineiras) que 
consiste numa revista artística 
autoeditada (em solo, em dupla 
e/ou em grupo), que existe em 
paralelo à publicação dita oficial. Os 
zines (e afins) são revistas 
paratópicas cujo conteúdo 
libertário-caótico-criativo se 
apresenta como autopublicação 
não-oficial, amadora, individual, 
em dupla e/ou em grupo, passando 
por temas e formatos distintos e 
artísticos, desde a ficção, ficção 
fantástica, quadrinhos, poesias, 
música, cinema, biográfico, 
anárquico, ativismo etc, 
abrangendo as expressões das 
artes, como Histórias em 
Quadrinhos (HQs), poesias, 
ilustrações, contos, gravuras e 

Gazy Andraus 64h/04 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Eletiva 

  



 

 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

outras, bem como inserções 
críticas, tais quais textos, 
entrevistas, resenhas e artigos 
teórico-reflexivos. Na atualidade há 
também eventos e espaços como 
feiras e fanzinotecas, no Brasil e no 
mundo, ampliando a importância 
do universo zineiro. Na 
interdisciplinaridade do fanzinato, 
imbuído de um sentido fraternal e 
criativo, e por não se visar lucro, 
propicia-se uma visão inclusiva e 
intercambiável de idéias, conceitos 
e expressões artísticas, dirimindo 
barreiras físicas e sociais, 
ampliando e permutando 
conhecimentos e informações 
atinentes ou à margem das áreas 
do ensino em geral, desde o 
escolar, universitário à pós-
graduação. Tal reconhecimento e 
aplicação do fanzine e suas 
variantes na forma e conteúdo, 
auxilia assim, no desenvolvimento 
de percepções e aptidões artísticas, 
muitas vezes estagnadas ou 
engessadas pelo status quo - social 
ou acadêmico - limitado a um 
cotidiano formal e cartesianamente 
obliterante. 
 



 

 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

3ª feira 
14-18h 
Linha “B” 

ACV1891 
  

TÓPICOS ESPECIAIS B 
  
  

EMENTA:  Investigação de 
processos de criação e estudo 
de articulações entre teorias, 
narrativas, linguagens, técnicas, 
materiais e suportes na 
produção de poéticas artísticas e 
visualidades. Temas variados: 
2.1 Atos Autobiográficos e 
Práticas Decoloniais.  2.2 
Narrativas Híbridas, Arte 
Sequencial & Transmídia 2.3 
Representações audiovisuais 
sobre alteridade  

Arte e Visualidades: Imagem em 
movimento 
Representação, identidade e 
alteridade: narrativas imagéticas 
produzidas através de câmeras 
DSRL e dispositivos móveis. Estudo 
e prática de filmes de 
autorrepresentação. 

Rosa Maria 
Berardo 

64h/04 
créditos 

Presencial Eletiva 
  



 

 

5ª feira 
14-18h 
Linha “C” 

ACV1893 TÓPICOS ESPECIAIS C - 
ARTE, EDUCAÇÃO E 
ECOLOGIAS 

Disciplina de conteúdo 
programático flexível. A cada 
semestre poderão ser oferecidos 
Tópicos Especiais em temas 
relacionados às pesquisas atuais 
dos professores. Dependendo do 
tema a ser abordado o professor 
indicará bibliografia referente 

ARTE, EDUCAÇÃO E ECOLOGIAS 
A disciplina propõe um percurso 
reflexivo e criativo sobre as 
relações das Artes e das Culturas 
Visuais e as Ecologias humanas, 
Educação ambiental, Meio 
ambiente, Cultura, 
Interculturalidade, Espiritualidade, 
Decolonialidade e os Comuns 
(Commons). A disciplina Arte, 
Educação e Ecologias propõe, 
ainda, algumas trilhas para 
sentipensar as existências, as 
resistências e processos de 
aprendizagens coletivas nas 
relações entre arte e ativismo a 
partir do trabalho de Pessoas, 
Pesquisadores, Docentes, Artistas e 
Arte/Educadores Ambientais 
convidados para participar nas 
aulas. O processo considera as 
poéticas circulares, promovendo a 
diversidade de ensinamentos e 
aprendizagens, sentidos, 
sabedorias, ancestralidades, 
temporalidades, tecnologias, 
dentre outras emergências 
contemporâneas no trato com a 
arte, educação e as ecologias com 
as questões ambientais e com a 
natureza. A oferta dessa disciplina 
faz parte do projeto de estágio pós-
doutoral de Rosana Gonçalves da 
Silva. 
 

LEDA MARIA 
DE BARROS 
GUIMARAES  
e  
ROSANA 
GONÇALVES 
DA SILVA  

64h/04 
créditos 

Ensino 
Remoto 

Eletiva 



 

 

Dia COD. 
SIGAA 

Disciplina Ementa Temática Professor (es) Carga 
horária/ 
crédito 

Local Obr/ 

Elet 

6ª feira 

  

ACV1844 ESTÁGIO DOCÊNCIA 

  

EXCLUSIVA PARA 
ALUNOS PPGACV 

EMENTA: Experiência discente 
no ensino prático e teórico de 
artes visuais (ou áreas afins) 
visando a aquisição de 
competências para o exercício 
de atividades didáticas. 
Discussão de caminhos possíveis 
entre as metodologias e 
abordagens contemporâneas 
para a formação docente em 
artes visuais, destacando 
aquelas que contemplam a 
experiência da arte a partir dos 
saberes e fazeres próprios das 
identidades do professor, do 
pesquisador e do artista. 

  Leda Maria de 
Barros 
Guimarães 

32h/02 

créditos 

Ensino 
Remoto 

Obrigatória 
para 
doutorandos 
bolsistas 
PPGACV 

Eletiva para os 
demais 
discentes 
PPGACV 

 
 
 
 

Programação 

JANEIRO     
01 Confraternização Universal – Feriado  
24 Reunião Conselho Diretor FAV  
17/01 Início das aulas GRADUAÇÃO FAV  
   

FEVEREIRO     

11 Reunião CPG   



 

 

21/02 a 03/03 Solicitação de matrícula em disciplinas ALUNOS REGULARES PPGACV via SIGAA   *Ver orientações no site PPGACV   
https://culturavisual.fav.ufg.br/   - Tutorial para Matrícula em disciplinas no SIGAA  

 

21/02 a 03/03 Solicitação de matrícula em disciplinas ALUNOS REGULARES E DE OUTROS PPGS  DA UFG 2020-1 via SIGAA   *Ver 
orientações no site PPGACV   https://culturavisual.fav.ufg.br/               *aprovação condicionada ao aceite do docente 
responsável pela disciplina 

 

25 Data limite para entrega dos Planos de Ensino 2022-1  
25 Reunião CPG – Eleição  coordenação e vice coordenação PPGACV    
25 Reunião CPG –OUTROS ASSUNTOS  
   
28 finalizar a atualização do CV LATTES- informar ao PPGACV produções relevantes com justificativa e COM DADOS PARA 

CADASTRO 
 

22 Reunião Conselho Diretor FAV  

MARÇO     

01 E 02  Carnaval  e Quarta feira de cinzas - facultativo  
 Parecer do docente quanto ao aceite de alunos de outros PPGs em suas disciplinas  (limite para aceite até segunda aula 

da disciplina – atendendo ao  limite de faltas) 
 

   
 Seleção de Aluno de outros PPGs  da UFG para disciplina eletiva e REGULAR no PPGACV via SIGAA ou formulário.   
07  início do semestre letivo 2020-1  PPGACV (a depender dos planos de ensino - dia oferta de disciplinas)  
11 Reunião CPG – 9h   
11 Reunião corpo discente PPGACV  – todas as turmas – 14h30min   
15, 16/03/22 Espaço das Profissões  
23 Reunião Conselho Diretor FAV  

ABRIL   

14 Término das aulas GRADUAÇÃO  
16 a 30/04; 01 a 14/05/22 Recesso atividades aula PPGACV e GRADUAÇÃO  
15 Paixão de Cristo (facultativo???)  
 Reunião CPG ???  
21 Tiradentes   
28 Reunião Conselho Diretor FAV  

MAIO   

01 Dia do Trabalho   
20??? Reunião CPG – 9h  
16 Retorno atividades aula PPGACV  

Planejamento GRADUAÇÃO FAV 
16/05/22 - Segunda-feira - Planejamento da UFG - horário a ser definido pela Prograd 
 

 

17/05/22 - Terça-feira -  Reunião com os coordenadores da FAV - 10h  

https://culturavisual.fav.ufg.br/
https://culturavisual.fav.ufg.br/


 

 

 
18/05/22 - Quarta-feira - Reunião com a comissão de Planejamento da FAV - 10h 
 

 

19/05/22 - Quinta-feira - Planejamento da FAV - tema a definir - 10h 
 

 

20/05/22 - Sexta-feira - Conselho Diretor - 15h 
 

 

20 Reunião Conselho Diretor FAV  
25/05/22 Início das aulas GRADUAÇÃO  
 Reunião Conselho Diretor FAV  
24  N. Sra. Auxiliadora – padroeira de Goiânia    

JUNHO   

10/06 Reunião CPG – 9:30h 
  
11 Reunião Conselho Diretor FAV  
16 (quinta-feira) Corpus Christi - facultativo?? 
 SIIMI - Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas   
 Reunião CPG – 9:30h  

JULHO   

 Reunião Conselho Diretor FAV  
15  Encerramento atividades aula 1-2022 PPGACV *( aulas 5a feira - feriado)  
até 03 de agosto 2022 Lançar notas e frequências 2022-1  via SIGAA  
08/07 Reunião CPG – 9:30h 

 
 

CALENDÁRIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL - FAV/UFG 

Horário das disciplinas do 2º semestre/ 2022 

Agosto   

12 Reunião CPG – 9:30h 
08 ou 15 de agosto Início semestre letivo   

Setembro   

07 Independência do Brasil 
09/09 Reunião CPG – 9:30h 

Outubro   

12 Padroeira do Brasil (facultativo???) 
24 Aniversário de Goiânia 



 

 

28 Dia do Servidor Público 
27/10 Reunião CPG 

Novembro   

02 Finados (facultativo???) 
03 a 05 IX SIIMI - Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas -, 21#ART - Encontro Internacional de Arte e Tecnologia -, e 

o 9th Balance-Unbalance - art + science x technology = environment / responsibility  
15 Proclamação da República (facultativo???) 
25 Reunião CPG 
26/11 a 01/12/2022 XXXI ConFAEB (2022) 

Dezembro   

16 Reunião CPG 
06 a 09 V Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual  

 
EVENTOS ÁREA DE ARTES 
ANPAP http://www.anpap.org.br/ 
SIPACV https://seminarioculturavisual.fav.

ufg.br/ 
SIIMI  https://siimi.medialab.ufg.br/ 
#ART https://art.medialab.ufg.br/ 
CBHA http://www.cbha.art.br/ 
CONPEEX https://conpeex.ufg.br/ 
INSEA https://www.insea.org/ 
CONFAEB https://faeb.com.br/ 
FICA http://www.ficafestival2021.com.b

r/index.html 
ESPAÇO DAS PROFISSÕES https://espacodasprofissoes.ufg.br

/ 
 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/e/32771-v-seminario-internacional-de-pesquisa-em-arte-e-cultura-visual
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