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PROGRAMA DAS PROVAS

1. Histórico do Ensino da Arte no Brasil. O movimento de arte/educação.

Tendências pedagógicas. Abordagens teórico-metodológicas do ensino-

aprendizagem da Arte. Políticas públicas para o Ensino da Arte no Brasil.

2. Educação e Cultura Visual. Cultura contemporânea e suas relações com a

educação.

3. Educação do sensível. Estética do cotidiano. Experiência estética na educação.

4. Mediação cultural no ensino-aprendizagem das artes visuais. Ação educativa
em museus e espaços culturais. Ensino-aprendizagem das artes visuais em

espaços não-formais de educação. Material educativo.

5. Artes visuais e diversidade na educação. Interculturalidade. Corpo, género,
educação e arte. Educação, arte e inclusão. Cultura, epistemologias e estudos

afrobrasileiros e indígenas e educação em artes visuais. Educação ambiental e
artes visuais.

6. A educação em artes visuais na transição de paradigmas. Perspectivas inter e

transdisciplinares na educação e na arte. Formação docente em artes visuais.

7. Fundamentos básicos da História da Arte. Formação da área de conhecimento.

Principais autores e abordagens desde o século XVI até o século XXI.

8. As vanguardas artísticas do século XX. Contexto histórico e social da época.
Principais correntes, artistas e obras. Desdobramentos e ressonâncias dos

movimentos da vanguarda histórica.

9. A transição da arte moderna para a arte contemporânea. Movimentos, artistas,

formas de distribuição e obras. Transformações nas formas de produção e de
recepção das obras de arte.

lO.Contra-cultura e anti-arte. Os novos paradigmas das artes visuais. A

dessacralização da arte e das instituições culturais. O campo expandido da
arte.

H.Curadoria e crítica de arte na contemporaneidade (séc. XXI). Práticas

curatoriais e concepções expográficas. Planejamento, organização e execução

de projetos expositivos.

12.0 mercado de arte na contemporaneidade. Artistas, galeristas, marchands,

formas de divulgação e de comercialização da produção artística. As feiras de
arte.
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1 - Grau Académico (até 5,0 pontos— não cumulativos)

1.1 Doutorado (na área do concurso)

1.2 Doutorado (fora da área do concurso)

1.2 Mestrado (na área do concurso)

1.3 Mestrado (fora da área do concurso)

1.3 Especialização (na área do concurso)

2 -Experiência Docente (até 2,0 pontos)

2.1 Em pós-graduação strícto sensu (na área do concurso)

2.2 Em pós-graduação lato sensu (na área do concurso)

2.3 Em graduação (na área do concurso)

2.4 Em curso de extensão, ensino ou semelhante

2.5 Em ensino fundamenta] e/ou médio

2.6 Orientação em pós-graduação strícto sensu concluída

2.7 Orientação em pós-graduação lato sensu ou coorientação

strícto sensu concluída

2.8 Orientação em graduação (pesquisa, ensino, extensão)

2.9 Monitoria em graduação

3 - Produção Científica (até 2,0 pontos) *

3.1 Publicação de livro na área do concurso com conselho

editorial

3.2 Publicação de capítulo e/ou organização de livro na área
do concurso com conselho editorial

3.3 Publicação de livro ou de capítulo e/ou organização de
livro na área do concurso sem conselho editorial.

3.4 Artigo em periódico indexado - QUALIS A

3.5 Artigo em periódico indexado - QUALIS B

3.6 Artigo em periódico indexado - Qualis C ou não indexado

3.7 Participação em mesa redonda ou conferência

3.8 Comunicação apresentada em evento e/ou publicação em

Ponto

5,0

2,5

2,0

1,0

1,0

Ponto

0,4/disciplina

0,2/disciplina

0,2/disciplina

0,1/evento

0,1/semestre

0,1/por orientação

0,1, por orientação

0,1/ano letivo

0,1/ano letivo

Ponto

1,0/obra

0,4/obra

0,2/obra

0,2/obra

0,1/obra

0,05/obra

0,2/evento

0,1/evento

Máximo

5,0

0,5

2,0

0,5

1,0

Máximo

0,8

0,4

0,8

0,2

0,4

0,4

0,2

0,1

0,1

Máximo

1,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2
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3.9 Organização de evento (pesquisa, ensino, extensão) 0,1/evento 0,2

3.10 Parecerista, consultor ah doe ou revisor de periódicos 0,05/item 0,1

3.11 Participação em comissões editoriais 0,05/obra 0,1

3.12 Prémios e distinções de natureza técnico-científica e
artística.

0,1/prêmio 0,1

3.13 Curadoria e/ou organização de exposições 0,2/evento 0,4

3.14 Exposições individuais com comissão de seleção 0,2/evento 0,4

3.15 Exposições individuais sem comissão de seleção 0,1/evento 0,2

3.16 Exposições coletivas 0,1/evento 0,2

4 - Experiência profissional nâo-docente

(até 1,0 ponto) na área do concurso
Ponto Máximo

4.1 Coordenação de projetos de pesquisa, ensino e extensão 0,2/projeto 0,4

4.2 Participação em projetos de pesquisa, ensino e extensão 0,1/Projeto 0,2

4.3 Participação em banca ou comissão examinadora

(Trabalhos de conclusão de Graduação; Qualificação de Pós-
Graduação e Trabalhos de conclusão de Pós-Graduação,

Concursos/ Conselho Editorial)

0,2/comissão 0,2

4.4 Assessoria ou consultoria técnica (avaliador de processo

seletivo, parecer, projeto)
0,2, atividade 0,2

4.5 Direção (ou vice) de unidade universitária, coordenação
de curso de graduação e/ou pós-graduação ou chefia de
órgão administrativo universitário

0,2/ano letivo 0,6

4.6 Coordenação em ensino fundamental ou médio 0,1/ano letivo 0,2

4.7 Participação em colegiados e conselhos 0,1/ano letivo 0,2

4.8 Estágio de Pós-Doutorado 0,2/estágio 0,2


