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OBJETIVOS
Objetivo Geral:
Estimular nos estudantes o interesse para a compreensão da importância e a realização de projetos
em arte para o desenvolvimento de técnicas e metodologias pertinentes a este campo de atuação,
dentro e fora da academia.
Objetivo Específico:
Promover a capacitação dos estudantes por meio da elaboração de projetos de pesquisa em arte visual
no contexto da disciplina.
EMENTA
Vinculado a disciplina Metodologia da pesquisa em arte, articula-se com as diretrizes metodológicas
para a elaboração, desenvolvimento de projetos acadêmicos na área de Artes Visuais.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA
Orientação e sistematização de projetos de pesquisa e condutas pertinentes. Discussão sobre coleta e
tratamento de dados de pesquisa.
AVALIAÇÃO
A verificação de conhecimento será realizada por meio das atividades realizadas: participação nas
aulas, leituras solicitadas com base na bibliografia indicada e dos textos selecionados em sala de
aulas, bem como dos trabalhos escritos e entregues nas datas aprazadas.
Os critérios utilizados são:
a) Avaliação individual;
b) Cumprimento dos prazos estabelecidos;
c) Entrega dos trabalhos nos prazos definidos em sala de aula;
d) Compreensão, aquisição e aplicação de conteúdos das leituras realizadas no trabalho solicitado;
e) Capacidade de elaboração, análise e crítica nos trabalhos;
f) Consistência dos trabalhos.
Recursos: Havendo discordância da nota atribuída em parte ou final, poderá ser interposto recurso,
dentro dos prazos regulamentares, mediante a apresentação de justificativa escrita indicando o ponto
de discordância, explanando e aprofundando as questões de conteúdo gerador das dúvidas.
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