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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada 
por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas.  

 

UNIDADE CURRICULAR:   

7704 – Arte no Brasil II 

Carga Horária Total da UC:  60h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8h 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52h 

Professor(a) Responsável: Marina Soler Jorge Contato: marina.soler@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1 

Departamentos/Disciplinas participantes: História da Arte 

OBJETIVOS 

GERAIS:  

O objetivo deste curso é de introduzir o aluno no cinema e audiovisual brasileiro a partir de alguns 

filmes, movimentos e cineastas-chave para se compreender a cinematografia nacional. 

ESPECÍFICOS: 

Conhecer e discutir o repertório de filmes brasileiros relevantes – longas e curtas –, bem como sua 

bibliografia, para se discutir estética e politicamente a situação artística nacional. 

EMENTA 

Oferecer uma visão ampla da arte produzida no Brasil, suas categorias, bibliografia e debates, 

instrumentalizando os alunos a fazer análises críticas das imagens, das fontes primárias e 

secundárias, assim como desenvolver pesquisa na área a partir de levantamento bibliográfico, 

imagético e documental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Devido às condições da pandemia, toda a produção cinematográfica brasileira do século XX e XXI 

poderá ser escolhida como objeto de análise a partir do interesse e dos recursos tecnológicos de 

cada aluno.  

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: quartas-feiras entre 14h00 – 15h30 

Encontros via Google Meet semanais para acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo 

aluno. O encontro será gravado e disponibilizado para aqueles que não puderem se conectar no 
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horário combinado (o mesmo horário da aula). 

Atenção: nos encontros não servirão como aula expositiva, e sim para acompanhamento das 

pesquisas desenvolvidos pelos alunos. 

 

● Atividades Assíncronas: 

1) Pesquisa individual ou em dupla 

- Escolha de 2 filmes longos ou curtos para a pesquisa (cada aluno/dupla de alunos);  

- Confecção de pequeno texto ou mapa conceitual sobre cada obra escolhida;  

- Postagem do texto ou da imagem do mapa* no fórum do Google Classroom; 

- Avaliação duplo cego do texto/mapa de dois colegas/duplas de colegas. 

2) Projeto de curadoria coletiva 

- Escolha de 3 ou 4 temas para projeto de curadoria coletiva ao final do curso (a depender do 

número de inscritos no curso); 

- Alunos se dividem e escolhem de acordo com seus interesses; 

- Alunos colaboram elencando filmes para o projeto e justificando sua escolha em uma plataforma 

online de colaboração; 

- Avaliação coletiva do resultado dos projetos de curadoria. 

 

* o mapa pode ser feito em papel e o aluno tira uma foto dele para postagem. 

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”. 

- Avaliação por pares (duplo cego) a partir de critérios previamente discutidos e divulgados; 

- Auto-avaliação a partir de critérios previamente discutidos e divulgados; 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 

Trabalho 

Carga Horária 

Marina Soler 

Jorge 

História da Arte Doutora DE 60h 
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 

/semana 

03 a 08/08 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 05/08, 14h) 

- Tempo dedicado à pesquisa para escolha dos filmes que serão 

analisados: 3h30 

5h 

10 a 15/08 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 12/08, 14h) 

- Alunos desenvolvem pesquisa sobre o primeiro filme: 3h30 

5h 

17 a 22/08 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 19/08, 14h) 

- Alunos terminam a pesquisa e a postam no fórum sobre a forma 

de texto ou mapa conceitual: 3h30 

5h 

24 a 29/08 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 26/08, 14h) 

- Alunos fazem a avaliação (duplo cego) dos textos dos colegas: 3h 

4h30 

31/08 a 05/09 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 02/09, 14h) 

- Alunos desenvolvem pesquisa sobre o segundo filme: 3h30 

5h  

07 a 12/09 
- Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 09/09, 14h) 

- Alunos terminam a pesquisa e a postam no fórum sobre a forma 

de texto ou mapa conceitual: 3h30 

5h 

14 a 19/09 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 16/09, 14h) 

- Alunos fazem a avaliação (duplo cego) dos textos dos colegas: 3h 

4h30 

21 a 26/09 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 23/09, 14h) 

- Alunos desenvolvem projeto de curadoria coletiva: 3h30 

5h 

28/09 a 03/10 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 30/09, 14h) 

- Alunos desenvolvem projeto de curadoria coletiva: 3h30 

5h 

05/10 a 10/10 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 07/10, 14h) 

- Prazo final para a finalização do projeto de curadoria coletiva e 

compartilhamento com os colegas; grupos fazem avaliação dos 

projetos dos colegas: 3h 

4h30 

10/10 a 17/10 - Encontro síncrono do GMeet: 1h30 (data: 14/10, 14h) 

- Alunos fazem auto-avaliação: 2h 

3h30 

Total de horas em ADE 52h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 


