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EMENTA 

  

Propostas experimentais com diferentes suportes e materiais. Reflexão e discussão sobre os 
procedimentos artísticos desenvolvidos nas propostas. Elaboração e realização de um projeto de 
trabalho de arte, enfatizando os modos de configuração de poéticas visuais nesse processo. 
Exame de conteúdos estéticos da arte atual, a partir da análise de procedimentos artísticos. 
  
 

  

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

  
O aluno deverá desenvolver trabalhos experimentais com procedimentos de gravura e 
impressão e, concomitantemente, uma reflexão e discussão sobre sua produção e a do grupo. 
  
  

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

           
Aula: 1a.   
Tema: explanação sobre a proposta do curso 

explanação teórica sobre gravura, seus diversos processos – apresentação de 
powerpoint 
apresentação de gravuras realizadas em diversos suportes e procedimentos 
experimentais  
texto para leitura para próxima aula – texto 1 (Fajardo, O que é, o que é: a gravura)  



 

Aula:  2
a
. 

Tema: seminário – sobre o texto dado  
apresentação de vídeos sobre gravura e gravadores brasileiros. 
texto para leitura para próxima aula – texto 2 (Rezende, Gravura contemporânea) 
discussão de propostas para trabalhos práticos 
 

Aula:   3a. 
Tema: seminário – sobre o texto dado 

apresentação/discussão de transparências – gravuras/processos alternativos 
discussão de propostas individuais de trabalho para a realização da produção em 
gravura com uma proposta de realização de um diário de ateliê 
texto para leitura para aula seguinte – texto 3 (Távora, Mesa redonda)  

Aula: 4a.  
realização de trabalhos práticos  

           texto para leitura para aula seguinte – texto 4 (REY, Sandra, Pesquisa em arte) 
 
Aula 5 até a 15ª.  

seminários – sobre os textos dados nas aulas anteriores 
realização de trabalhos práticos 
texto para leitura para aula seguinte – (textos subsequentes) 

           Recebimento dos diários de ateliê 
análise dos trabalhos realizados 
avaliação da disciplina 

  

  
  

METODOLOGIA DE ENSINO 

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos 
recursos didáticos a serem empregados em aula) 

Nas primeiras aulas serão apresentadas gravuras impressas, reproduções, transparências e 
vídeos. No início de cada aula será discutido um texto proposto na aula anterior. Os alunos 
desenvolverão trabalhos de gravura, em qualquer um de seus processos, dentro de sua própria 
poética ou de sua proposta, discutidos anteriormente e durante seu desenvolvimento, com o 
professor e com os colegas. Paralelamente os alunos desenvolverão um diário onde registrarão 
todo o desenvolvimento de seu trabalho de criação. 

  

  
  
  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para 
obtenção do resultado final) 

No processo de avaliação são considerados os seguintes aspectos: participação em ateliê, 
participação nos seminários (discussões dos textos), a produção realizada, realização do diário 
de produção proposto, e, eventualmente, uma exposição dos trabalhos realizados. 
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