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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 2019 
 
 

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

(PPGACV) informa que estarão abertas as inscrições para Aluno Especial - disciplinas 

2019 -1. As inscrições poderão ser feitas através do endereço eletrônico 

arteeculturavisual@gmail.com. Podem se inscrever alunos portadores de diploma de 

graduação em curso reconhecido pelo MEC. 

 

 1 - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:  

 

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

 Ficha de pré-inscrição (formulário abaixo).  

 Cópia do Curriculum Lattes atualizado em data posterior a 01/01/2019;  

 Carta de intenção expondo os motivos pelos quais pretende cursar a disciplina, 
(máximo de uma página formato A4). Para as disciplinas da Linha de Pesquisa 
em Poéticas Visuais e Processos de Criação, acrescentar, na carta de intenções, 
de 1 a 3 imagens que apresentem a produção poética do candidato; 

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

 Histórico escolar do curso de graduação;  

 Carteira de identidade;  

 CPF  

 Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) no valor de R$ 80,00 
(oitenta reais).  
 

Para emissão da GRU é necessário enviar as seguintes informações para o e-mail 

arteeculturavisual@gmail.com : 

 nome completo,  

 número de CPF  

 e-mail do candidato 

 endereço completo (com bairro, cidade, estado, CEP e demais complementos) 
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2 - CRONOGRAMA: 
 
 

Solicitar GRU  
 

 A GRU deverá ser solicitada via e-mail 
arteeculturavisual@gmail.com  até o dia 07 de março de 2019. 

   
 Obs. Os boletos serão enviados aos candidatos a partir do dia 
11/03/2019 

  

Pagamento de GRU  
 A GRU deverá ser paga somente após 02 (dois) dias emissão pelo 

PPGACV 
 

Inscrições 

13 a 14/03/2019  
 A documentação completa para solicitar inscrição, com GRU paga, 

deverá ser enviada para o endereço eletrônico 
arteeculturavisual@gmail.com,  digitalizada em arquivo único 
PDF,  mais portfólio em arquivo de vídeo, se for o caso. 

 Não serão aceitos documentos enviados após o dia 14 de março de 
2019. 
 

Resultado   

19/03/2019 
 O resultado dos aprovados nesta seleção será divulgado (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 . 
 

Cadastro 

 Os selecionados deverão entregar os documentos exigidos para 
inscrição em versão impressa junto a Secretária PPGACV no 
primeiro dia de aula da disciplina para a qual foi aprovado. 

 

Início das aulas 
A partir do dia 20/03/2019 – conforme cronograma de oferta de 
disciplinas 

 
 

O processo de seleção será realizado pelo professor da disciplina que avaliará o CV 

LATTES e a carta de intenções.  

 

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 – 2019 

 

 

 

 
Goiânia, 04 de fevereiro de 2019 

 
 
 

Profa. Dra. Leda Maria de Barros Guimarães 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduaçãoem Arte e Cultura Visual  

Mestrado/Doutorado FAV/UFG 

Disciplina:  Estudos Dirigidos em 
Arte, Cultura e Visualidades 
Até 04 Vagas 

Ementa: Percurso intelectual e produção bibliográfica 
de Vilém Flusser. Conexões entre a obra de Vilém 
Flusser, os Estudos Culturais e a Cultura Visual. 
Tópicos sobre fenomenologia, linguagem, cultura 
contemporânea, arte contemporânea, imagens digitais, 
pós-história e pós-humanidade em Flusser. Uma 
epistemologia do pensamento flusseriano. 
 

Professor responsável:   
Alice Fátima Martins 

Horário: 14h -17:40h-    4ª feira 

Disciplina:  Tópicos Especiais em 
Poéticas Visuais: Gravura    Até 04 
Vagas 

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

Professor responsável:   
José César Teatini de Souza Clímaco 
Horário: 14h -17:40h-    5ª feira 

Disciplina:  T. E. em Artes e 
Visualidades: Atos Autobiográficos 
e Práticas Decoloniais nas Artes 
Visuais 
Até 04 Vagas 

Ementa: Estudos autobiográficos e a Politica do Lugar. 
Autobiogeografia. Atos autobiográficos e práticas 
decoloniais nas artes visuais. Professor responsável:   

Manoela dos Anjos Afonso 
Rodrigues 
Horário: 14h -17:40h-   5 ª feira 

Disciplina:  T. E. Pesquisa Narrativa: 
campos teóricos e processos 
metodológicos 
Até 04 Vagas 

Ementa: Percursos e campos históricos da pesquisa 
narrativa. Discussão sobre concepções e abordagens 
teórico-metodológicas da pesquisa narrativa. Análise 
conceitual e terminológico do método. A pesquisa 
narrativa como metodologia para o estudo da 
experiência vivida. Técnicas, modos de análise e a 
produção do conhecimento narrativo. 

Professor responsável:   Lilian Ucker 
Perotto 
 
Horário: 14h -17:40h-    5ª feira 


