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FACULDADE DE ARTES VISUAIS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL 

 

Edital PPGACV - 02/2023 

 Chamada para Alunos de outros PPGs - 1º Semestre de 2023 

 

O Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual - Mestrado/Doutorado 

(PPGACV) informa que estarão abertas as inscrições para Seleção de Alunos de 

outros Programas de Pós-Graduação para cursar as disciplinas eletivas do semestre 

2023-1. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em outro programa de 

mestrado e/ou doutorado/UFG - Modalidade 1 e ou alunos regularmente matriculados 

em outro programa de mestrado e/ou doutorado em outras Instituições de Ensino 

Superior - Modalidade 2. 

 

 1 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

 

1.1. Modalidade 1 – Alunos regularmente matriculados em outro Programa de 

Pós-Graduação da UFG 

 

O candidato deverá realizar inscrição via Portal do Aluno – SIGAA ou solicitar à 

secretaria do PPG de origem que faça sua inscrição em uma das disciplinas eletivas 

via plataforma SIGAA. 

 

O candidato deverá aguardar a aprovação ou não pelo docente da disciplina (em caso 

de aprovação a disciplina será validada junto ao SIGAA) 

 

1.2. Modalidade 2 – Alunos regularmente matriculados em Programa de Pós-

Graduação e outras Instituições de Ensino Superior 

 

As inscrições devem ser feitas através do formulário eletrônico https://bit.ly/3YCNeIX  

Ao final do formulário o candidato deve apresentar em arquivo único PDF os 

seguintes documentos: 

● Carteira de identidade;  

● CPF  

● Carta de Intenções com assinaturas do(a) aluno(a) e orientador(a) justificando 

seu interesse em cursar a disciplina (no máximo de 1 página tamanho A4). 

● Declaração que comprove estar regularmente matriculado em curso de Pós-

Graduação. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3YCNeIX
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2 – CRONOGRAMA 
 

 

DATA 
 

ATIVIDADE 

27/03 a 07/04/2023 

Inscrições 

● As inscrições devem ser feitas através do SIGAA para 
alunos da UFG 

● As inscrições devem ser feitas através do formulário 
eletrônico https://bit.ly/3YCNeIX ., onde deve ser anexada em 

arquivo único/PDF a documentação completa. 
 

14/04/2023 
 

Resultado  

● O resultado dos aprovados nesta seleção será 
divulgado no período noturno no site do programa 
https://culturavisual.fav.ufg.br 
 

 
 
O processo de seleção será realizado pelo professor da disciplina. 
 
Não haverá obrigatoriedade do preenchimento total de vagas. Não haverá lista de 
espera.  
 
Os candidatos poderão fazer inscrição para apenas uma disciplina. 
 

3 – DISCIPLINAS E NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS 
 

 

TÓPICOS ESPECIAIS A - ESCREVER O VER, MIRAR A ESCRITA 

Número de vagas: 05 

Disciplina Eletiva - Ensino Presencial 

Carga horária/Créditos:  64h/04 créditos 

Professora: Ana Lúcia Beck 

Ementa : Escrever o ver, mirar a escrita, rasurar imagens: investigação teórico-prática 
sobre o espaço intervalar entre imagens e palavras. Arte Contemporânea, relações entre 
arte e literatura, presença do elemento verbal nas artes visuais, relações leitura visual X 
leitura verbal, definições linguagens verbal e visual e suas implicações para as artes 
visuais. 

Aula acontece às Terças- feiras - das 14h às 18h  
Início das aulas em 18/04/2023 - Sala 19 FAV 

  

https://bit.ly/3YCNeIX
https://culturavisual.fav.ufg.br/
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TÓPICOS ESPECIAIS B - NARRATIVAS GRÁFICAS: HQs e ZINES COMO ARTE. 

Número de vagas: 08 

Disciplina Eletiva - Ensino Presencial 

Carga horária/Créditos:  64h/04 créditos 

Professores: Gazy Andraus e Cláudio Aleixo 

Ementa : Investigação teórico-prático de HQs e Zines. Processos de criação, estudo de 
articulações entre teorias, narrativas, linguagens, técnicas, materiais e suportes na 
produção das poéticas artísticas e visualidades, especialmente nas narrativas gráficas 
visuais dos quadrinhos e fanzines. 

Aula acontece às Quartas-feiras - das 14h às 18h  
Início das aulas em 19/04/2023 - Sala 19 FAV 

 
 

PEDAGOGIAS CULTURAIS E VISUALIDADES 

Número de vagas: 05 

Disciplina Eletiva - Ensino Remoto 

Carga horária/Créditos:  64h/04 créditos 

Professor: Thiago Sant'Anna 

Ementa :  As pedagogias culturais como conceito operado no interior dos Estudos de 
Cultura Visual. As pedagogias culturais e a cultura visual. Pedagogias culturais, as 
relações e o exercício de poder e a educação infantil. As pedagogias culturais, as 
sexualidades, as posições de sujeito e as tecnologias políticas de gênero. As pedagogias 
culturais como práticas de governo: a condução governamental e disciplinar das 
condutas. 

Aula acontece às Segundas-feiras - das 14h às 18h  
Início das aulas em 24/04/2023  

 
 

Os Planos de Ensino das disciplinas podem ser acessados no link: 
https://culturavisual.fav.ufg.br/p/6211-estrutura-curricular  

 
Goiânia; 10 de março de 2023. 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Samuel José Gilbert de Jesus 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual  

FAV | UFG 

 


