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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL – MESTRADO/DOUTORADO 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS – UFG 
 
 

Edital para Seleção de Aluno Especial - 1º Semestre de 2016  
  
 
O Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual - Mestrado/Doutorado, informa que 

estarão abertas as inscrições para Aluno Especial no período de 28 e 29/03/2016, das 10h às 12h e 
das 14h às 16h. Podem se inscrever alunos portadores de diploma de graduação em curso reconhecido 
pelo MEC.  

  
 

Documentos para inscrição: 
 

(Portadores de diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC) 

 Ficha de pré-inscrição (formulário abaixo – deverá ser preenchida e entregue impressa e 
assinada no ato da inscrição). 

 Cópia do Curriculum Lattes atualizado em data posterior a 01/01/2016; 

 Carta de intenção expondo os motivos pelos quais pretende cursar a disciplina, (máximo 
de uma página formato A4), em versões impressa e digital; 

 Diploma ou documento que comprove que o candidato concluiu a graduação em curso 
reconhecido pelo MEC (fotocópia); 

 Histórico escolar do curso de graduação (fotocópia); 

 Carteira de identidade (fotocópia); 

 CPF (fotocópia); 

 1 foto 3x4  

 Portfólio: (obrigatório para a Linha de Pesquisa em Poéticas Visuais e Processos de 
Criação), o portfólio deverá ser apresentado em formato A4, contendo até quinze (15) 
imagens relativas à produção recente (referente à produção dos últimos três anos). Os 
portfólios podem ser apresentados também em mídia digital. No caso dos portfólios em 
vídeo, não ultrapassar o tempo máximo de quinze (15) minutos. 

 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) no valor de R$ 80,00 (oitenta 
reais). A GRU deverá ser solicitada via e-mail até o dia 27/03/2015 ao PPG em Arte e 
Cultura Visual arteeculturavisual@gmail.com. Para emissão da GRU é necessário 
informar via e-mail o nome completo, número de CPF e e-mail do candidato.  
 

O processo de seleção será realizado pelo professor da disciplina que avaliará o CV LATTES e a 
carta de intenções. 

O resultado dos aprovados na seleção para aluno especial será divulgado dia 01/04/2016 
(período vespertino) no mural da Coordenação do PPG em Arte e Cultura Visual – Mestrado/Doutorado 
e/ou através do site www.fav.ufg.br/culturavisual.  

O candidato selecionado deverá comparecer à primeira aula e assinar a frequência da disciplina 
para a qual foi aprovado para confirmação de sua matrícula e posterior cadastramento no sistema UFG. 

 

 As aulas do PPG em Arte e Cultura Visual – Mestrado/Doutorado - terão início dia 04 de 
abril /2016, conforme cronograma de oferta de disciplinas. 

 Não repassaremos informações sobre a lista de aprovados por telefone. Não haverá 
lista de espera. 

 Os candidatos poderão se inscrever em apenas uma disciplina. 
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Disciplinas com vagas para aluno especial  

 
1º semestre – 2016 

 
 

 

 

 
 

Goiânia, 01 de março de 2016 
 
 
 
 

Profa. Dra. Rosana Horio Monteiro 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Arte e Cultura Visual –Mestrado/Doutorado FAV/UFG 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina:    Tópicos Especiais 
em Arte e Visualidades: Filme-
ensaio, narrativas e mediações 
Até 04 Vagas 

Ementa: Estudo das relações entre o “ensaio como forma”, as 
narrativas audiovisuais e os processos de mediação. Reflexão 
sobre a noção de filme-ensaio. O ensaísta audiovisual como 
mediador. O filme-ensaio e a experiência do espectador. Análise 
de obras audiovisuais de inflexão ensaística, com ênfase no 
cinema brasileiro contemporâneo.  
 

Professor responsável:   
 Rafael de Almeida 

Horário: 14h -17:40h-     3ª feira 

Disciplina:   Tópicos Especiais: 
Michel Foucault, Gilles Deleuze 
e Imagem 
Até 04 Vagas 

Ementa: Estudos de Cultura Visual como Máquina de Guerra. 
Foucault, Deleuze e Imagem. Perspectivas 
foucaultianas/Deleuzeanas em análise de imagem. 

Professor responsável:    
Thiago Sant´Anna 

Horário: 14h -17:40h-    3 ª feira 

Disciplina:   Tópicos Especiais 
em Metodologia para o Estudo 
de Indumentária e Moda 
Até 04 Vagas 

Ementa:  A disciplina apresenta técnicas de investigação para a 
análise de indumentária e moda, com ênfase na problematização 
de imagens. Introduz conceitos e balizas teórico-metodológicas 
para estudos deste campo de pesquisa.  
 Professor responsável:   

 Rita Andrade  

Horário: 14h -17:40h-     4ª feira 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL – MESTRADO/DOUTORADO 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS – UFG 

ALUNO ESPECIAL 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO / 1º SEMESTRE  2016 

 

Solicitação de Inscrição para a disciplina:________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Professor Responsável pela disciplina: _________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

Nome:______________________________________________________________________________ 

Endereço completo:__________________________________________________________________ 

Bairro:_____________________________________________________CEP:____________________ 

Cidade:___________________________________________________Estado:___________________ 

Telefone residencial:_________________________________________________________________ 

Celular:________________________E-mail:_______________________________________________ 

Filiação: Pai:________________________________________________________________________ 

Mãe:_______________________________________________________________________________ 

Nascimento:____/____/_____  Sexo:    F (    )          M  (     ) 

Cidade________________________________________Estado_________________País:__________ 

RG Nº:_______________________________UF:_____________Emissão:_____/_____/____ 

CPF:____________________________ Título Eleitoral:___________________________UF:________ 

Zona:________________________Seção:____________________________Emissão:____/____/____ 

Doc. Militar:__________________Seção:__________Categoria:_________Emissão:____/____/____ 

Tipo:     Certificado de Dispensa   (    )       Certificado de Reservista   (    ) 

Orgão Emissor: Min. Exército (    )     Min. Marinha (    )    Min. Aeronáutica (    ) 

 

FORMAÇÃO 

 

Graduação (Instituição/Curso/Habilitação):______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Início:_____/_____/_____                              Término:_____/_____/_____ 

 

 

 

Goiânia, ______/___________/________ 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 


