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APRESENTAÇÃO 

O curso de História da Arte tem como centro de sua atenção o conjunto da 

chamada produção artística bem como a compreensão das linguagens que 

estruturam a construção dos objetos incluídos nesta categoria ao longo do 

tempo. Não se ocupa da produção de objetos artísticos, mas da análise e da 

interpretação dos mesmos, tanto os recentes como os mais recuados no tempo, 

identificando fluxos, recorrências formais, contrastes e articulando estes 

exemplos através de um discurso coerente. Neste sentido, a História da Arte 

aproxima-se da análise literária e da Estética, diferenciando-se, entretanto, da 

primeira, pelo objeto e, da segunda, pela referência necessariamente material 

sobre a qual está fundamentada. Embora a ideia da reconstrução cronológica 

seja uma das maneiras de produzir a análise histórico-artística, é hoje corrente 

o aceite de modelos analíticos que prescindam da reconstrução cronológica, 

apontando para novas abordagens do fenômeno artístico e visual. É trabalho da 

disciplina compreender estas novas abordagens e produzir um balanço crítico 

das mesmas.  

O curso de História da Arte da EFLCH/UNIFESP vem consolidando, em sua 

prática, a discussão originalmente proposta ao redor da recepção e interpretação 

daquela produção artística e teórica não vinculada à matriz ocidental. Busca 

fazê-lo através da ampliação paulatina da pesquisa sobre as artes Ameríndias e 

pela inclusão de temas relacionados à produção de matriz africana, asiática, à 

arte do Islã, seja em interface com a abordagem proposta pela Antropologia e 

demais Ciências Sociais ou em discussões específicas ao redor dos limites do 

modelo ocidental, em particular no caso da América Latina, apresentando o 

processo de escrita da História das Artes como um campo em constante 

movimento e ampliação. Um terceiro eixo de interesse e pesquisa é 

representado pelos estudos sobre a imagem em sentido amplo, seja em seu 

aspecto mais especificamente teórico, no interesse sobre a produção visual não 

artística ou da ampliação dos limites tradicionais do material visual a ser 

considerado pela História da Arte ou, ainda, o debate sobre os meios de 

produção e reprodução da imagem, entre a fotografia, o cinema e a produção 

digital contemporânea. Os diversos aspectos políticos das artes e da imagem, 

seus usos e os discursos associados a elas são amplamente discutidos, 
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oferecendo um espectro amplo de caminhos ao graduando ou ao pesquisador 

que optar pela continuidade da carreira acadêmica. 

O primeiro Projeto Pedagógico do curso de História da Arte foi elaborado em 

2007, implantado em 2009 e vigorou até o ano de 2017. Em dezembro de 2014, 

foi realizada a primeira visita de avaliação do curso pelo Ministério da Educação, 

que conferiu ao mesmo a nota 5 (cinco). Entre os anos de 2015 e 2017, iniciou-

se a revisão do Projeto Pedagógico do Curso a partir dos pontos elaborados pelo 

Núcleo Docente Estruturante, pela então Coordenação de História da Arte e pela 

Comissão de Curso. Foram aplicados formulários aos docentes e discentes para 

a compreensão das necessidades de reelaboração, extinção e criação de UCs, 

assim como questões relativas aos trabalhos finais de curso, carga horária de 

extensão e atividades complementares. Todas os pontos advindos destas 

etapas foram debatidos pelo Núcleo Docente Estruturante da época (composto 

por Michiko Okano Ishiki, Andre Luiz Tavares Pereira, Jens Michael Baumgarten, 

Angela Brandão - suplente), pela Coordenação de Curso (Vinicius Pontes 

Spricigo e Elaine Cristina Dias) e pela Comissão de Curso (composta por 

Manoela Rossinetti Rufinoni, Ilana Seltzer Goldstein, Ana Marina Pimenta 

Hoffman, Thais Guabiraba - discente) e, posteriormente, novamente debatidos e 

votados nas reuniões regulares e extraordinárias mensais do Conselho de 

Departamento da História da Arte. Após as aprovações necessárias ocorridas 

nestas instâncias, houve a reelaboração deste Projeto Pedagógico de Curso, 

igualmente aprovado pelo Conselho do Departamento de História da Arte, com 

as mudanças que ora apresentamos. 
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1 Nome da Mantenedora: Universidade Federal de São Paulo 

 

1.2 Nome da IES: Universidade Federal de São Paulo 

 

1.3 Lei de Criação: Lei 8.957, de 15 de dezembro de 1994.  

 

1.4 Perfil e Missão: 

A razão de existência primordial de uma universidade pública é contribuir para o 

reconhecimento e reformulação dos problemas que afligem nossa sociedade e 

o planeta, para a produção de conhecimento teórico e prático, para a formação 

do discernimento e para a compreensão do tempo presente, com vistas à 

transformação social, à satisfação do interesse coletivo e ao desenvolvimento 

equitativo e sustentável. Dessa forma, a instituição deve estar apta para interferir 

na realidade social em prol do seu aprimoramento e, mais que isso, ser 

reconhecida como relevante na condução ou formulação dos grandes temas 

nacionais, regionais e locais, em especial as mazelas, iniquidades e doenças 

que afetam grande parte de nossa população. Para tanto, a universidade deve 

estar aberta ao diálogo social e cultural, à diversidade de saberes e, para além 

do âmbito estritamente científico, às novas formas de reflexão e ação 

transformadoras na conjuntura vigente. 

O intuito primordial da Unifesp é contribuir de modo incisivo para o processo de 

construção de uma realidade social mais equânime, por meio da promoção do 

conhecimento, do fomento de ações transformadoras e da formação de quadros 

tecnicamente habilitados nas mais diversas áreas – egressos conscientes da sua 

inserção na cidadania, críticos em relação à realidade do país, informados das 

demandas da sociedade e das necessidades do Estado, preparados para intervir 

na realidade. Esse intuito nos leva necessariamente a interagir com os diversos 

atores da conjuntura internacional, nacional e dos contextos locais, 
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diagnosticando problemas, propondo soluções, testando caminhos, analisando 

alternativas, alterando a disposição das forças sociais e sendo alterada por elas.  

Já consolidada no campus São Paulo, a Unifesp estende-se em mais cinco 

novos campi, agregando áreas de conhecimento como ciências exatas, 

humanas e biológicas, confirmando suas ações interrelacionadas de ensino, 

pesquisa e extensão. Essa missão, que o Conselho Universitário abraçou ao 

final de 2004, além do nítido objetivo de levar o ensino universitário gratuito e de 

qualidade a outras regiões do Estado de São Paulo, completa-se com a 

constituição de cursos de pós-graduação e ações de extensão, dando maior 

acesso à educação para as comunidades onde a Unifesp está inserida. Dessa 

forma, a geografia multicampi da Unifesp, com seis campi implantados e dois em 

implantação na macrometrópole paulista, distribuídos em três regiões 

metropolitanas (São Paulo, Baixada Santista e São José dos Campos), permite 

compor uma rede universitária em uma área de 29 milhões de habitantes, a 

maior densidade urbana do hemisfério sul. Essa condição estratégica traz um 

potencial de ensino, pesquisa e extensão, que pode ser direcionado a grandes 

temas nacionais e internacionais. 

 

2. DADOS DO CURSO   

 

2.1 Nome: Bacharelado em História da Arte 

 

2.2 Grau: Bacharelado  

 

2.3 Forma de Ingresso: SISU 

  

2.4 Número total de vagas: 50 vagas 

 

2.5 Turno (s) de funcionamento: Noturno 
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2.6 Carga horária total do curso: 2499 horas, mais 291 horas de atividade 

complementares, totalizando 2790 horas. 

 

2.7 Regime do Curso: Matrícula por unidade curricular; semestral. 

 

2.8 Tempo de integralização:  

Tempo mínimo: 4 anos. Tempo máximo: com base no tempo regular previsto 

para o término dos cursos de graduação, o prazo máximo para a integralização 

curricular para os cursos em período parcial é de 75% (setenta e cinco por cento) 

de acréscimo em relação ao tempo mínimo. Em casos especiais, que deverão 

ser analisados individualmente, aprovados pelas Comissões de Curso e 

posteriormente homologados pelo Conselho de Graduação, o prazo máximo de 

integralização poderá ser estendido em até 100% acima do mínimo. 

 

2.9 Situação Legal do Curso 

 

2.9.1 Criação e Autorização: 

O Curso de História da Arte, modalidade Bacharelado está organizado em 

conformidade com o Parecer CNE/CES no 8/2007 de 31/01/2007 e a Resolução 

CNE/CES nº 2/2007, de 18 de junho de 2007. 

A implantação e funcionamento do curso de graduação em História da Arte - 

Bacharelado foi autorizado pelo Conselho Universitário da UNIFESP em 17 de 

outubro de 2007 conforme consta da ata da respectiva reunião. Atendidas as 

normas legais, o Curso de História da Arte se organiza conforme as regras 

estabelecidas pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo Estatuto e Regimento 

Geral da UNIFESP. 

 

2.9.2 Reconhecimento: 
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O curso de graduação em História da Arte - Bacharelado foi reconhecido pela 

Portaria Nº 48 de 23 de janeiro de 2015 emitida pela Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior. 

 

2.10 Endereço de funcionamento do curso: 

Estrada do Caminho Velho, 333 – Bairro dos Pimentas – Guarulhos – SP- CEP: 

07272-000. 

 

2.11 Conceito de Curso 

Nota 5, decorrente da avaliação in loco realizada pelo MEC em 2015. 

 

2.12 Resultado do ENADE do último triênio 

Não se aplica ao curso de História da Arte. 

 

3. HISTÓRICO 

 

3.1 Breve Histórico da Universidade  

A Escola Paulista de Medicina foi criada em 1933, sendo inicialmente de 

natureza privada. Em 1956, a Instituição torna-se pública e gratuita, 

transformando-se em um estabelecimento isolado de ensino superior de 

natureza autárquica, vinculada ao Ministério de Educação. A qualidade e o 

impacto de sua produção científica levaram a Instituição a criar os primeiros 

programas de pós-graduação no Brasil. Em 1994, em face de sua consolidada 

posição científica, a Instituição adquire novos contornos e transforma-se na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Em 2005, diante da escassez 

de vagas de graduação oferecidas pelo ensino público no país, a UNIFESP 

decide ampliar e diversificar os seus cursos de graduação e de pós-graduação, 

engajando-se no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI). A fase de expansão da graduação iniciou-

se em 2005, via pacto direto com o Ministério da Educação (MEC), e se firmou 
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em 2006/2007 via REUNI com a abertura de 14 novos cursos em 4 novos Campi. 

A Universidade Federal de São Paulo consolidou-se como instituição de 

excelência em pesquisa e ensino de pós-graduação e como um dos principais 

pólos universitários do país. Sua vocação à pesquisa é evidenciada pelas 

dimensões de sua atuação na pós-graduação, totalizando 67 programas e 104 

cursos de pós-graduação stricto sensu até 2016. 

A UNIFESP abriu, no Campus Guarulhos, Cursos de Graduação na área de 

Ciências Humanas. Os cursos destinam-se a desenvolver atividades de ensino, 

pesquisa e extensão nestas áreas do conhecimento, com o objetivo de formar 

profissionais aptos a atuar e refletir criticamente sobre os problemas da 

sociedade brasileira, procurando manter o padrão de excelência que é a marca 

da UNIFESP. Além dos cursos de Graduação, a Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da UNIFESP, Campus Guarulhos, conta com 8 Programas 

de Pós-Graduação, 2 cursos de Doutorado, 7 cursos de mestrado acadêmico e 

1 curso de mestrado profissional. 

A EFLCH conta com 3.200 estudantes matriculados, 240 docentes, em regime 

de dedicação exclusiva, e 68 técnicos administrativos, prevendo-se – em relação 

a esta cifra – a ampliação para 90, segundo estabelecido no plano de expansão 

funcional ainda vigente.  

 

3.2 Breve Histórico do Campus 

A UNIFESP inaugurou, em 2007, no Campus Guarulhos, cursos de graduação 

na área das Ciências Humanas para fazer frente à demanda de vagas públicas 

no ensino superior. Como campo reflexivo do conhecimento, as Ciências 

Humanas estão historicamente na origem da própria noção de universidade, 

dando sustentação teórica e filosófica para sua existência como espaço social 

dedicado à produção e transmissão do conhecimento. Constituem referência 

básica a qualquer espaço acadêmico.  

A UNIFESP, com o objetivo de ampliar sua atuação em Cursos de Graduação 

para além da área da Saúde que a caracterizava, considerou fundamental trazer 

o suporte das Ciências Humanas para consolidar-se como universidade, 

abrindo-se também para a formação de alunos nos campos profissionais 
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específicos das Ciências Humanas e Sociais, com teorias, métodos e disciplinas 

que lhes são próprios.  

Os cursos destinam-se a desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão 

nestas áreas do conhecimento, com o objetivo de formar profissionais aptos a 

atuar e refletir criticamente sobre os problemas da sociedade brasileira, 

procurando manter o padrão de excelência que é a marca da UNIFESP.  

O campus consolidou sua vocação para as Humanidades ao inaugurar seus 

cursos de Letras e História da Arte que entraram em funcionamento em 2009, 

ampliando significativamente a oferta de habilitações profissionais e estimulando 

a atividade de pesquisa em áreas de inovação. No ano de 2015, retornando a 

seu campus no bairro dos Pimentas, passou a contar com infra-estrutura 

modernizada, configurando-se como equipamento cultural com potencial de 

grande impacto. Desde então a EFLCH a conta com uma biblioteca ampla, um 

teatro com atividade constante, um Centro de Memória e outras estruturas para 

acolher acervos significativos, como o do Prof. Pedro Paulo Funari, recebido no 

ano de 2016. A EFLCH abriga ainda centros de investigação multidisciplinar e 

estimula a organização de atividades de extensão. 

 

3.3 Breve histórico do Curso 

A implantação do Curso de Graduação em História da Arte no ano de 2009 

complementa o projeto acadêmico do Campus Guarulhos que abriga os cursos 

de Filosofia e Ciências Humanas. Focaliza, em particular, as artes plásticas e as 

representações visuais. O novo curso introduz a articulação das Artes e das 

Humanidades, que acompanha, no mesmo sentido, a ênfase na Literatura do 

Curso de Letras.  

Dentro dessa perspectiva, o Curso de História da Arte da UNIFESP/Campus 

Guarulhos constitui a primeira iniciativa, no Brasil, de organizar este curso 

integrado à Filosofia e às Ciências Humanas, com conexões interdisciplinares, 

facilitadas pelas próprias características do Projeto Acadêmico do Campus 

Guarulhos, cuja marca principal é a sólida formação disciplinar em cada área 

concomitante à permanente busca do diálogo interdisciplinar, por meio do qual 

se possa falar a partir de um lugar próprio, mas se abrindo sempre ao outro.  
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O Curso de História da Arte da UNIFESP é, também, o primeiro a se constituir 

de forma autônoma nas universidades paulistas. Pode-se dizer, assim, que o 

Curso de Graduação em História da Arte e a consequente implantação de sua 

pós-graduação significam um salto qualitativo no ensino superior em São Paulo. 

Criou-se, no Departamento de História da Arte, não somente um núcleo 

aglutinador de pesquisadores e professores da área, mas também um perfil 

singular de curso, que ambiciona tornar-se um centro de referência para 

pesquisadores nacionais e internacionais. Existem no Brasil apenas cinco cursos 

de graduação em História da Arte (UERJ, UFRJ, UFRGS, UNB e UNIFESP), 

sendo que o único sediado numa Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas é este último. 

O departamento estabeleceu, já em seus primeiros anos de funcionamento, 

parcerias importantes com outras instituições internacionais, tais como o Getty 

Research Institute, a Scuola Normale Superiore di Pisa, Universidade de Zürich 

e Universidade Adolfo Ibáñez de Santiago do Chile. Colaborações com 

instituições locais incluem a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o MASP, a 

Fundação Ema Klabin ou a Biblioteca Mário de Andrade. A vocação para as 

atividades de extensão tem sido demostrada em projetos de qualificação 

dirigidos a professores da rede pública bem como para monitoramento de 

projetos culturais em escolas públicas, em parceria com o Ministério da Cultura. 

A partir de 2017, com a finalização da construção do prédio administrativo e 

acadêmico no bairro dos Pimentas, passamos a contar com espaço expositivo e 

laboratórios para atividades diversas, aperfeiçoando a capacidade de 

atendimento a nosso corpo discente, pesquisadores e atividades de extensão. 

A procura constante pelo curso e o interesse demostrado pelos alunos ratificam 

as opções metodológicas e as diretivas assumidas e nos estimulam à constante 

discussão e aperfeiçoamento do curso. 

 

4. PERFIL DO CURSO E JUSTIFICATIVA  

 

O Curso de Graduação em História da Arte da UNIFESP significa a consolidação 

de um campo do conhecimento que, no Brasil, permanecia disperso, inserido em 
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cursos de graduação, como Arquitetura, Comunicações, Artes Plásticas e 

História. O curso propõe um diálogo intenso com as abordagens 

transdisciplinares relacionadas às artes e aos estudos da imagem.  

As imagens e obras de arte visuais criaram, ao longo da história, um universo 

expressivo próprio e irredutível à linguagem discursiva. Por isso, suas 

mensagens e significados só podem ser analisados a partir de sua própria lógica, 

apta a integrar os estratos de sentido que lhes conferem, de um lado, sua 

sedimentação histórica (dimensão diacrônica) e, de outro, sua eficiência 

comunicativa em situações culturais específicas, em cujo horizonte as imagens 

interagem com outras esferas da vida e do imaginário sociais: a economia, a 

política, a religião, as trocas simbólicas, etc. (dimensão sincrônica).  

Há alguns anos, a vida cultural e artística de São Paulo vem passando por uma  

enorme transformação. Se antes, museus e galerias eram assunto para poucos 

entendidos – marchands, colecionadores e alguns intelectuais –, há pelo menos 

vinte anos as exposições e mostras de arte vêm colecionando números 

espantosos. A título de exemplo, pode-se mencionar a Exposição Rodin (1995), 

que atraiu 150 mil espectadores à Pinacoteca do Estado; a Exposição Monet no 

MASP (1997), visitada por mais de 400 mil pessoas; a Bienal de 2006, que 

contou com cerca de 535 mil visitantes. Os números mais recentes mostram 

ainda o MIS – Museu da Imagem do Som, com mais de 703 mil visitantes entre 

os anos de 2014 e 2017; o Instituto Tomie Ohtake com 2,4 milhões de pessoas 

no mesmo período, com especial destaque para a exposição Frida Kahlo: 

Conexões entre Mulheres Surrealistas no México (2016), que teve 600 mil 

visitantes em 2016, a exposição de Ron Muek, na Pinacoteca do Estado de São 

Paulo, que recebeu 402 mil espectadores, e a 32ª Bienal de São Paulo (2016) 

com seus 900 mil visitantes, entre outras.   

A recente criação de diversos museus, não apenas voltados para as artes 

visuais, demonstra que, mais do que nunca, tem havido enorme interesse não 

apenas por parte das autoridades, mas também do público, por mostras de arte 

e exposições diversas. Entre os museus criados após 2000, pode-se lembrar o 

Museu Afro Brasil (2004), o Museu da Língua Portuguesa (2006), a Fundação 

Ema Klabin (2007), o Museu do Futebol (2008), a Casa Modernista (2010), a 

recente fundação da Japan House (2017). Somam-se outras instituições a serem 
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inauguradas na Avenida Paulista – a nova sede do Instituto Moreira Salles e do 

Sesc Paulista –, além daquelas já existentes como a Casa das Rosas, Itaú 

Cultural, Centro Cultural Fiesp e MASP. As intermináveis filas em frente ao 

Instituto Tomie Ohtake e ao MIS – Museu da Imagem e do Som – nos finais de 

semana, os congestionamentos dentro do Parque Ibirapuera na época da Bienal 

ou os que se formam perto da Pinacoteca e outros estabelecimentos causados 

pelos ônibus que trazem visitantes de outros estados mostram que as artes 

interessam, hoje em dia, não mais apenas a uns poucos “entendidos”. Ao 

contrário, vêm atraindo uma massa bastante heterogênea, que inclui famílias 

inteiras, alunos de escolas privadas e públicas, e pessoas de diversos extratos 

sociais.  

Outro indício da importância crescente que as artes visuais têm conquistado no 

âmbito da cultura paulista é o aumento do número de publicações em História 

da Arte. Também é preciso lembrar que, nos últimos anos, grandes editoras têm 

lançado sistematicamente livros a respeito de arte, casos da Companhia das 

Letras, da Editora do SESC em parceria com Martins Fontes, do Itaú Cultural 

junto com a Folha de São Paulo e da Editora Globo.  

Finalmente, não se pode esquecer os muitos cursos de História da Arte 

disponíveis atualmente na cidade. Instituições como o MASP, a Pinacoteca, a 

Fundação Ema Klabin, o Museu de Arte Sacra, o MAM, o SESC, o Centro 

Universitário Maria Antônia USP, a Casa do Saber  e inúmeras galerias de arte 

têm oferecido cursos de história da arte a um público diversificado, mantendo 

sempre altos índices de inscrição e frequência.  

Todos esses dados apontam, por outro lado, para uma demanda. O aumento do 

interesse pelas artes exige a participação de profissionais capazes de atuar em 

diferentes âmbitos das práticas expositivas, curatoriais e educacionais. É preciso 

encontrar pessoas capazes de se dedicar à concepção e montagem de 

exposições, bem como à elaboração de textos críticos, de forma a dar 

sustentação a projetos expositivos consistentes, ou seja, profissionais capazes 

de compreender não apenas como apreciar arte, mas também suas diferentes 

ramificações. Há ainda um mercado voltado exclusivamente para ela, bem como 

um corpo de conhecimentos e práticas que passam pela produção, exposição, 

crítica, venda e troca de objetos artísticos. Necessita-se, assim, de pessoas com 



 

16	

conhecimentos pertinentes para trabalhar no campo das curadorias e das 

expografias, bem como refletir criticamente sobre esses temas. Tais atividades 

não se restringem apenas ao âmbito nacional, mas também atingem o nível 

internacional, tornando-se a cada vez mais relevantes no mundo globalizado.  

O Curso em História da Arte oferece possibilidades para tal formação 

profissional, além de reverberar de outros modos sobre a população de 

Guarulhos e dos Pimentas, onde se localiza o campus da Unifesp. De manifesta 

vocação comercial e industrial, Guarulhos é uma cidade que passa no momento 

por um processo de constituição de seus equipamentos culturais.  

Nesse contexto, o curso de História da Arte vem desenvolvendo ações de 

extensão acadêmica que têm ótima recepção por parte dos moradores da região, 

caso do Programa de Formação Continuada de Professores de escolas públicas, 

da oficina de Fotografia oferecida pelos alunos, entre outras iniciativas. É preciso 

ainda ressaltar, no que se refere à cidade Guarulhos, que o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional da EFLCH – UNIFESP e o Departamento de 

História da Arte preveem um Museu Universitário, que trará grandes benefícios 

para os estudantes e para a população local.   

O Museu da Universidade constituirá uma interface com a sociedade — um canal 

rico de intercâmbios. Esse tipo de instituição, de sólida reputação, está ancorado 

na história da educação universitária em países como os Estados Unidos, o 

Canadá, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália e o Japão. Basta lembrar, ao sabor da 

memória, alguns exemplos - o Fogg Art Museum de Harvard, o Smart Museum 

da Universidade de Chicago, o Bob Jones University Museum, a Galleria 

dell'Accademia de Florença, o Christ Church Museum do King's College de 

Oxford, ou ainda o The University Art Museum da Universidade de Belas Artes 

de Tóquio, entre outros - para se avaliar a importância dos vínculos entre Museu 

e Universidade. A contribuição de tais museus de arte é relevante para a 

interação universidade/sociedade e para a plena realização das finalidades 

sociais das instituições de ensino.  

Salienta-se, no tocante ao futuro Museu Universitário da UNIFESP, em 

Guarulhos, que ele será o primeiro do país a funcionar diretamente em conexão 

com um também pioneiro Departamento de História da Arte. Sua relevância para 

a ampliação dos equipamentos culturais da cidade de Guarulhos, e para a vida 
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cultural da comunidade será mais do que significativa. Ressalta-se que tal 

instituição de exposição e pesquisa, amplamente voltada à educação do olhar a 

partir da variedade das imagens contemporâneas, veria como natural sua 

inserção orgânica junto aos demais equipamentos do município de Guarulhos.  

Além de Guarulhos, a cidade de São Paulo e seus entornos beneficiam-se do 

funcionamento do curso de História da Arte, não apenas porque o curso é 

pioneiro entre as graduações de Ciências Humanas no Brasil, mas pelo 

conhecimento produzido e aplicado nas diversas instituições artísticas destas 

localidades, ampliando o conhecimento para um público geral, não restrito 

apenas aos estudantes da Unifesp. Congressos, encontros, cursos e palestras 

são realizados em várias instituições museológicas da cidade de São Paulo e 

seus entornos, alguns deles com parcerias estabelecidas entre a UNIFESP e a 

instituição, como Fundação Ema Klabin, MASP, MAM, Pinacoteca, etc. 

Nesse contexto, o Curso de História da Arte da UNIFESP é mais do que salutar, 

pois, atualmente, para fazer frente a essa notável ampliação do campo artístico, 

visível tanto nos museus como em cursos e em publicações. Pode-se dizer, 

assim, que o curso significa um salto qualitativo no ensino superior em São Paulo 

e região, ao criar não somente um núcleo aglutinador de pesquisadores e 

professores da área, com inserção nacional e internacional, como também por 

promover ações de extensão e divulgação universitárias na região de Guarulhos, 

seu entorno e na cidade de São Paulo.  

É preciso apontar os limites da área de História da Arte, sublinhando seu caráter 

particular bem como indicando as articulações possíveis com as demais 

Ciências Humanas. A vocação do curso de História da Arte, devemos sublinhar, 

é preparar os alunos para a interpretação do objeto de arte, assim como a 

compreensão dos próprios conceitos de produção artística, arte, objeto de arte, 

nas múltiplas acepções que estas expressões assumem em contextos temporais 

e geográficos diversos. Como em todas as disciplinas de caráter humanístico, o 

acesso livre a áreas de conhecimento afins, das Letras à Filosofia, da História 

às Ciências Sociais, é essencial para o processo interpretativo. Entretanto, 

permanece no núcleo da disciplina a compreensão das regras que estruturam o 

objeto de arte e a imagem, de modo que compreender-lhes a poética e o 

processo de construção do objeto assim como elaboração de um discurso que e 
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torne explícita a experiência estética, o processo criativo e inserção numa série 

de objetos afins podem ser identificados como atividades distintivas deste campo 

de conhecimento artístico. Não se confunde com as Artes na medida em que 

não tem como fulcro a habilitação dos estudantes para a produção de novos 

objetos de arte. Igualmente, afasta-se das abordagens da Arqueologia, na 

medida em que se interessa não pelo amplo arco representado pelo estudo das 

sociedades humanas, mas pela concentração em uma área específica do fazer 

o humano, aquele compreendido pelo que se entende efetivamente como Arte. 

Embora utilize a reconstrução textual e investigativa do tempo e lance mão de 

recursos e modelos narrativos similares aos da História, a História da Arte 

conserva sua autonomia no medida em que requer de seus profissionais o 

conhecimento específico das linguagens artísticas e do modo de articulá-las 

através da produção textual. Requer um conhecimento aprofundado da 

terminologia específica para a descrição dos objetos aos quais se dedica, bem 

como da produção historiográfica-artística ligada à definição do campo de 

atuação da disciplina. 

Como campo de conhecimento e carreira universitária, a História da Arte possui 

ao menos dois séculos e meio de tradição. Como interesse humano e fonte de 

reflexão, tem história milenar. Ela compartilha com a Filosofia, com a Estética, a 

curiosidade pela investigação da percepção do belo, de horrível ou do trágico, 

pelas sensações e impressões determinadas pela contemplação das formas. 

Afasta-se daquela área, entretanto, ao preferir, muitas vezes, o episódico, o 

particular a cada objeto de arte e imagem, ao investigar relações meramente 

formais que, na verdade, revelam o processo de diálogo entre modelo e réplica, 

entre fonte e reprodução. A formação da linguagem artística, do estilo, a biografia 

de artistas e artesãos e o desenvolvimento teórico a partir destes estímulos 

visuais específicos assumem, no caso da História da Arte, um protagonismo 

ausente do campo propriamente filosófico e conferem à disciplina seu caráter 

particular. 

Embora lide com a idéia de curadoria, ou seja, de seleção e de exibição, e possa 

aproximar-se da idéia do contexto dos Museus, o historiador da arte distingue-

se do museólogo ao privilegiar a investigação teórica e não o sistema de 

acúmulo, acondicionamento, exposição ou gestão física da produção artística. A 
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História da Arte informa sobre os objetos, constrói nexos, indica  caminhos para 

a seleção dos acervos a serem incluídos em circuitos expositivos, mas não cuida 

especificamente ou obrigatoriamente da manutenção ou da criação de sistemas 

expositivos. São áreas contíguas e que dividem interesse comum, mas com 

métodos e abordagens distintos. O mesmo aplica-se à ampla categoria de 

Patrimônio, ampla o suficiente para incluir o chamado Patrimônio imaterial, 

tradições tuteladas pela legislação, mas apartadas do âmbito do que se 

compreende como produção artística ou imagética em sentido estrito. Embora 

lide com a idéia de registro e de documentação, afasta-se da área da Ciência da 

Informação e da Arquivologia pelo interesse específico, nos termos descritos nos 

parágrafos anteriores. 

O campo da História da Arte é uma área disciplinar para a qual convergem a 

tradição da imitatio e das diferentes concepções do Belo, bem como a teoria 

geral da imagem e seu estatuto na história do pensamento, dos gregos ao 

Renascimento, do classicismo ao modernismo. A História da Arte ampliou estas 

dimensões pelo foco no objeto concreto nas suas análises e métodos, 

considerando não somente a forma e o conteúdo da obra, mas também sua 

própria materialidade. No âmbito deste campo do conhecimento reúnem-se, 

pois, a historiografia dos últimos cinco séculos e sua constituição como disciplina 

específica há duzentos anos.  

Imagens são conhecidas em quase todas as culturas. Os seus significados, 

funções e objetivos são discutidos, às vezes polemicamente. As pinturas pré-

históricas nas cavernas, por exemplo, são interpretadas como imagens 

pedagógicas, da arte ou de culto. O termo significa o objeto concreto bem como 

o objeto representado, isto é, o objeto para além de sua materialidade, em sua 

dimensão cultural, simbólica e histórica. Por isso, o campo de significado abre-

se enormemente.O curso de História da Arte procura inserir o aluno nessa vasta 

gama de entendimentos e significados que adquiriram e adquirem, ao longo da 

história, o objeto artístico. 
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5. OBJETIVOS DO CURSO 

 

5.1 Objetivo Geral: 

O Curso de Graduação em História da Arte da UNIFESP tem como objetivo geral 

oferecer uma formação acadêmica com base na construção de conhecimentos 

que habilitem o estudante a analisar e compreender as representações visuais, 

os objetos artísticos (e não-artísticos) da Antiguidade à contemporaneidade, 

considerando tanto os objetos inscritos em um campo político e cultural, no 

sentido de compreender sua natureza, quanto seu estatuto conceitual e retórico.  

Para tanto, procura abarcar, de forma ampla, a diversidade de conteúdos e 

métodos desse campo do conhecimento. Ocupa-se, nesse sentido, dos 

conceitos e teorias da arte, bem como da própria história dessa área e seus 

pressupostos. Por um lado, examina as relações entre a estética e a teoria geral 

da sensibilidade, da sensação e do sensível,  aproximando-se da História da 

Filosofia.  Por outro, dialoga com as Ciências Humanas, sobretudo as  que lidam 

com fenômenos históricos, sociais e culturais (História, Sociologia, 

Antropologia). Uma parte central do ensino e da pesquisa está situada na 

contextualização histórica e cultural dos objetos, em sua recepção, na 

historização dos conceitos e teorias, na reflexão crítica de construções sociais e 

políticas, de gênero ou raciais.  

 

5.2 Objetivos Específicos: 

1. Os objetivos específicos podem ser sintetizados nos seguintes itens: 

1. Familiarizar o aluno com a metodologia própria do campo da disciplina, ao 

mesmo tempo em que procura ultrapassar os limites de uma História da Arte 

tradicional, abrangendo imagens artísticas e não-artísticas e levando em 

consideração todas as formas de representação visual.  

2. Introduzir o estudante às  três grandes áreas de estruturação do curso:  

a. Arte Ocidental;  

b. Arte Oriental, da África, do Islã e Ameríndia;  
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c. Estudos Visuais e da Imagem.  

3. Proporcionar a formação do olhar a partir dos métodos estabelecidos na 

História da Arte, inclusive a historicização e contextualização das teorias e 

métodos. 

4. Romper com o Eurocentrismo e o Nacionalismo e estabelecer uma leitura da 

arte ocidental que abranja a arte latino-americana, incluindo a arte brasileira, 

além de oferecer uma interlocução com outras tradições, experiências e 

pressupostos de criação artística e de pensamento, tais como os estudados, 

por exemplo, pela Antropologia e encontrados nas artes da África, da Ásia, e 

do Islã. 

5. Incorporar os Estudos Visuais à História da Arte, incluindo, na formação 

obrigatória, as mídias contemporâneas, como a fotografia, o cinema, os meios 

eletrônicos e digitais.  

6. Mostrar ao aluno que, longe de ser uma disciplina elitista, a História da Arte 

reflete, ao contrário, sobre temas que interessam de perto e de imediato a 

realidade brasileira e global contemporânea. 

 

6. PERFIL DO EGRESSO 

 

É indiscutível a importância do fenômeno visual em qualquer campo de 

conhecimento no mundo atual. Para isso, torna-se necessária a criação de uma 

metodologia própria que leve em conta as mudanças da contemporaneidade. 

Nesse sentido, partimos do princípio de que o olhar é construído e deve fazer 

parte das reflexões críticas do novo conceito que o curso apresenta.  

O Curso de História da Arte forma profissionais capazes de fazer uma leitura 

crítica de qualquer representação visual, com as seguintes habilidades e 

competências:  

a. Conhecimento da produção artística: espera-se do profissional em História da 

Arte o conhecimento extensivo da produção artística, estabelecidos os limites 

temáticos de sua pesquisa individual ou de seu campo temático. Espera-se, 

igualmente, a capacidade para compreender as peculiaridades das diversas 
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manifestações artísticas, sejam elas de raiz ocidental ou não ocidental, de 

modo a produzir discursos coerentes diante dos problemas que lhe sugerir a 

análise do fato artístico. O profissional deve ainda ser capaz de relacionar 

toda a matéria visual (inclusive de imagens não-artísticas) com exemplos e 

fontes visuais de origem diversa, produzindo, através desta operação, uma 

compreensão mais profunda de cada um dos elementos envolvidos nesta 

análise. 

b. Conhecimento de rudimentos técnicos bem como da terminologia adequada 

para descrever os diversos fenômenos artísticos e visuais: o Historiador da 

Arte deve conhecer, ao menos de modo sintético, as particularidades técnicas 

e os meios de execução dos objetos de arte. O estudante deve, portanto, 

compreendê-los com o objetivo de traduzir em análise textual esses 

pormenores e, deles, produzir avaliação crítica. Este conhecimento estende-

se, dos meios tradicionais como o desenho, a pintura, gravura ou escultura, 

até meios mais recentes ou pouco convencionais, incluindo também as artes 

da imagem em movimento, a fotografia, performance, arte conceitual ou 

eletrônica.  

c. Conhecimento extensivo da historiografia histórico-artística: a História da Arte 

é uma disciplina dotada de autonomia científica e acadêmica desde o século 

XVIII. A produção textual específica da área é extensa e inclui não apenas a 

moderna historiografia, posterior aos anos 1750, mas toda a tratadística e 

crônicas produzidas entre os séculos XV e XVII, os textos medievais, além de 

uma produção que, em fronteira com as Letras e a Filosofia indica os 

caminhos da produção dos objetos de arte e as chaves para sua 

compreensão.  

d. Capacidade analítica, que nasce da observação contínua e minuciosa da 

produção visual: o Historiador da Arte deve desenvolver esta acuidade a 

ponto de transformá-la em instrumental crítico. A progressiva capacidade de 

observação deve ser revertida em capacidades como a de determinar 

proveniências de objetos de arte, datações, autoria e atribuição possível, 

familiaridades estilísticas e de fatura. O profissional de História da Arte deve 

conhecer os autores e textos principais de sua disciplina, sendo capaz de 

reconstruir criticamente sua posição no âmbito da produção acadêmica. Além 
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disso, deve ser capaz de contextualizar os debates a que se refere a produção 

textual sob sua análise e, através de sua pesquisa individual, acrescentar 

contribuições a essa produção científica.  

e. Saber reconhecer e posicionar-se criticamente em relação às produções 

artísticas locais e internacionais: o profissional de História da Arte deve 

compreender e explicitar os fluxos de transmissão de objetos, maneiras de 

produzir os mesmos, bem como das possíveis conexões estilísticas entre a 

produção local e aquela de outras regiões ou geografias artísticas. Este ponto 

assume particular relevância no contexto dos países americanos e na relação 

que os mesmos mantêm com a África, a Ásia ou a Europa. São países de 

formação plural e cuja história inclui processos como colonização, traslado 

cultural, imigração ou escravidão, e também as conexões americanas com as 

diversas matrizes culturais e suas transformações – em forma, conteúdo e 

usos – assumem particular relevância. Os objetos de arte ou aqueles dotados 

de conteúdos visuais variados desempenham um papel central nesse 

processo de comunicação e transmissão. A compreensão dos sentidos 

revelados por estes objetos e dos processos que eles anunciam é parte 

relevante da formação do Historiador da Arte.  

O profissional formado pelo curso de História da Arte pode desenvolver 

diferentes atividades profissionais, tais como: 

1. Curadores em museus, instituições culturais e galerias privadas. O 

profissional formado pela UNIFESP tem excelente capacidade curatorial, 

estando habilitado para operar seleções do material visual à sua disposição, 

criando sentidos e discursos dotados de coerência nos planos conceitual e 

material. 

2. Pesquisador em museus, instituições ligadas ao IPHAN (Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e ao IBRAM. O Curso de História da 

Arte habilita o seu profissional a produzir avaliações competentes sobre a 

relevância e o significado de variada produção artística, produzindo pareceres 

sobre este tema bem como complementando o trabalho da legislação de 

proteção de bens artísticos. O profissional pode atuar como auxiliar no 

estabelecimento de parâmetros que conduzam as políticas de preservação e 

gestão de bens artísticos e seus congêneres. Pode ainda efetuar pareceres 
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sobre a qualidade de objetos de arte, auxiliando na compreensão de seu valor 

simbólico ou material, atuar como auxiliar em museus, galerias, diretores de 

arte ou em qualquer ambiente em que o objeto de arte ou o elemento visual 

artístico esteja presente. 

3. Professor de História da Arte. Existe grande procura por professores de 

história da arte em universidades e faculdades de artes visuais, moda, design, 

propaganda, arquitetura, entre outros, e também em cursos de extensão 

universitária e em museus. O historiador da arte é capaz de conduzir projetos 

educativos que despertem a sensibilidade visual, embasada em conceitos 

históricos e teóricos consistentes, em seus ouvintes, sejam eles alunos em 

cursos regulares ou em atividades como palestras, oficinas ou visitas de 

estudo a museus, sítios de interesse artístico, etc. 

4. Consultores para as empresas de seguro especializadas em obras de arte e 

afins, galerias, agências de publicidade. 

5. Gestores culturais. O historiador da arte formado pela UNIFESP está 

formalmente treinado para lidar com os aspectos legais e institucionais que 

estão implicados nas práticas curatorial, expositiva e em outras demandas 

colocadas pelo sistema artístico no Brasil.  

6. Produtores culturais ou atividade de mediação em projetos que demandem 

sua especialização e sua habilidade com o trato do elemento visual, sejam de 

financiamento público ou privado, no âmbito de instituições, galerias e ateliês 

já estabelecidos ou de modo independente. 

7. Consultores ou profissionais com atuação direta em atividades de turismo 

cultural ou a elaboração de roteiros de visitação que incluam museus, 

galerias, elementos de interesse patrimonial ou artístico. 

8. Profissionais para atuação junto a empresas ou setores da gestão museal na 

concepção da expográfica ou montagem de exposições. 
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7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O curso é oferecido como Bacharelado, no período noturno, com 50 vagas 

anuais. A especificidade da matriz curricular está na interdisciplinaridade, que 

permite um diálogo com os outros cursos e, além disso, possibilidades de diálogo 

com outros campi, além de uma flexibilidade do currículo que garanta o exercício 

da autonomia do estudante. Nessa perspectiva, a matriz curricular segue o 

modelo geral da EFLCH com unidades curriculares (UCs) obrigatórias, eletivas 

e de domínios conexos.  

O currículo se constitui de Unidades Curriculares obrigatórias, sendo seus 

conteúdos e duração estabelecidos pela Comissão de Curso e referendados 

pelo Conselho de Graduação da UNIFESP.  

As UCs podem ser ministradas, conforme Artigo 1º da Resolução 01/2007 da 

Pró- Reitoria de Graduação, nas seguintes categorias:  

I. fixas: são UC que devem ser necessariamente cumpridas pelo estudante para 

a integralização do Curso.  

II. eletivas: são escolhidas pelo estudante dentre um elenco de UC equivalentes 

(carga horária, modalidade e critérios para aprovação) e pré-estabelecidas 

pelo Curso. São UC regulares do Curso, do EFLCH, da Universidade ou de 

outra Instituição de Ensino Superior.  

As UCs obrigatórias, fixas ou eletivas, serão ministradas na modalidade de 

Disciplina. Considera-se disciplina a UC que contemple atividades teóricas ou 

teórico-práticas.  

O Trabalho de Conclusão de Curso também é Unidade Curricular obrigatória do 

Curso de História da Arte, sob responsabilidade do orientador de cada discente, 

e tem regulamento próprio definido pela Comissão de Curso, em anexo neste 

PPC. 

O estudante poderá cursar UCs não obrigatórias ou não credenciadas pelo 

curso, caso existam vagas disponíveis. Neste caso, as atividades 

extracurriculares cumpridas serão registradas na Pró-Reitoria de Graduação e o 

estudante receberá um certificado especificando o conteúdo, carga horária e 
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aproveitamento na UC. As atividades extracurriculares não serão registradas no 

histórico escolar do estudante.  

O currículo do Curso de História da Arte conta com Unidades Curriculares 

oferecidas nos demais cursos, denominadas UC de domínio conexo. 

I. Domínio conexo fixo: São UCs de conteúdo comum a todos os cursos do 

campus Guarulhos, ministradas em turmas mistas. 

II. Domínio conexo eletivo: São UCs escolhidas pelos estudantes entre aquelas 

credenciadas nas Comissões de Curso do campus Guarulhos.  

Os alunos do Curso de História da Arte, quando matriculados em Unidades 

Curriculares de Domínio Conexo de outros Cursos, ficam submetidos às regras 

específicas daquele curso para todos os efeitos legais referentes à Unidade 

Curricular escolhida.  

Os alunos do curso de História da Arte deverão realizar atividades 

complementares, tais como cursos abertos e/ou atividades (atividades culturais, 

de monitoria, iniciação científica, extensão, participação em congressos 

acadêmicos e congressos de área, participação em grupos de estudo, grupos de 

supervisão, disciplinas cursadas como aluno especial, etc.) credenciados pela 

Comissão do Curso, que devem totalizar 291 horas a serem cumpridas até o 

final do Curso. Estas atividades estarão descritas no item 9. 

 

7.1. MATRIZ CURRICULAR 

 

Mudanças relativas ao PPC anterior e aplicação neste novo PPC: As duas 

UCs obrigatórias do antigo PPC Arte Ocidental III – Antiguidade e Idade Média, 

e Arte Ocidental IV – Renascimento e Barroco foram desdobradas em quatro 

novas UCs obrigatórias, a saber: Arte Antiga, Arte Medieval, Arte e Cultura do 

Renascimento e Barroco e Classicismos. Estas UCs eram antes ministradas por 

dois professores em cada uma delas e seus conteúdos apresentavam-se de 

forma restrita e insuficiente no que se refere à abordagem das temáticas 

concernentes aos períodos em questão. Houve a necessidade de revisão destas 

UCs e seus desdobramentos, com vistas à ampliação e aprofundamento do 



 

27	

conhecimento previsto em suas ementas. As nomenclaturas assim denominadas 

por seus responsáveis buscaram seguir as linhas de abordagem bibliográfica e 

visual  de  suas UCs, afinando os títulos de acordo com os conteúdos 

apresentados.    

Criação das UCs Arte no Brasil I e Arte no Brasil II: As temáticas referentes 

à arte no Brasil de forma geral eram anteriormente abordadas nas disciplinas de 

Arte Ocidental I e II, e eventualmente sob o formato de Eletivas. Ao longo dos 

últimos anos, verificou-se a necessidade de ampliação destas discussões em 

UCs obrigatórias, requerida tantos pelos docentes quanto pelos discentes do 

curso em questionários específicos aplicados. 

Criação da UC Estudo das Exposições: A temática referente às exposições 

de arte era antes desenvolvida na UC Laboratorio de Arte III – Curadoria. Com 

a transformação desta última UC em extensionista, verificou-se a necessidade 

de criação de uma nova UC obrigatória que promova o aprofundamento do 

debate teórico e prático sobre este tema específico, para além de sua 

abordagem extensionista.  

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC: Após longo debate sobre a 

possibilidade de exclusão das UCs Monografia I e Monografia II, concluiu-se a 

pertinência de uma única UC para a realização do trabalho final de curso, antes 

realizada em duas UCs específicas e restritas à escrita estritamente 

monográfica. A oferta destas duas disciplinas nos últimos anos mostrou-se 

ineficaz e a necessidade de utilização de parte desta carga horária revelou-se 

mais urgente em outras UCs que ampliassem, de forma efetiva, a formação do 

discente. Além disso, o novo formato da UC em TCC oferecerá ao aluno duas 

possibilidades: a apresentação de um relato crítico de experiência sobre a 

prática, como um projeto curatorial, artístico ou educativo; ou então a elaboração 

de um texto monográfico, baseado em pesquisa.  

Exclusão de UCs obrigatórias: Imagem e Ciência: Com a necessidade de 

reorganização da carga horária total do curso e a criação de novas UCs 

obrigatórias fundamentais à formação do aluno, foi extinta a UC Imagem e 

Ciência. É preciso, no entanto, ressaltar que temas relativos à esta questão são 

já abordados em outras disciplinas e podem eventualmente constituir-se como 

UC eletiva, de maneira que o aluno não perderá estes conteúdos igualmente 
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importantes em sua formação. Questionários aplicados aos docentes e discentes 

embasaram a decisão de exclusão desta UC sem prejuízo dos conteúdos que 

são abordados em outras disciplinas. Monografia I e Monografia II:  Com a 

criação da UC obrigatória Trabalho de Conclusão de Curso TCC, apontou-se a 

necessidade de exclusão destas duas antigas disciplinas, de acordo com os 

pontos acima elencados.  

Criação de UCs extensionistas (carga horária: 279 horas - 10% da carga 

horárias total do curso): Laboratório de Pesquisa e Práticas I/Descrição (93 

horas); Laboratório de Pesquisa e Práticas II/Instituição e Acervos (93 horas); 

Laboratório de Pesquisa e Práticas III/Curadoria (93 horas). Os três Laboratórios 

eram compostos, no antigo PPC, por 150 horas. A obrigatoriedade do 

remanejamento do número de horas do curso, tendo em vista os 10% de horas 

extensionistas, levou à reformulação da carga horária destas disciplinas e ao 

reenquadramento de suas funções. São compostos de 93 horas cada, 

totalizando 279 horas ou 10% da carga horária total do curso. Os Laboratórios 

de Pesquisa e Práticas Artísticas destinam-se a ampliar a formação do aluno nos 

campos da descrição e da abordagem direta das obras e objetos artísticos, da 

compreensão das dinâmicas institucional e museológica, assim como a 

formação dos acervos e, por último, da área da curadoria. Estes três laboratórios 

serão associados ao espaço expositivo da EFLCH-UNIFESP, que oferecerá à 

comunidade cursos e visitas às exposições ali realizadas, tornando-se ainda 

fundamentais à realização de visitas a outras instituições museológicas para a 

ampliação do conhecimento sobre os acervos e coleções da cidade de 

Guarulhos, de São Paulo e seus arredores. Constituem-se, assim, UCs 

fundamentais às atividades extensionistas promovidas por docentes e discentes, 

obedecendo ao número de horas previstos para tal.  

Mudança de termo de UCs para otimização de matrículas e de distribuição 
docente: Arte Contemporânea: Mudança de 5º termo para 1º termo em razão 

da necessidade de deslocamento da UC Domínio Conexo Eletivo do 1º termo 

para 7º termo. Os alunos ingressantes tem, em geral, grandes dificuldades de 

inserção no Domínio Conexo Eletivo no período de matrícula. Optou-se, assim, 

pelo deslocamento desta disciplina, possibilitando ao aluno à ampliação de seu 

olhar e conhecimento sobre as artes já em seu primeiro semestre acadêmico. 
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Arte das Áfricas: Mudança do 7º termo para 6º termo para maior possibilidade 

de distribuição dos docentes na disciplina Arte e Antropologia.  

Reformulação de ementas, bibliografias e nomenclaturas de UCs: Os 

docentes responsáveis pelas UCs obrigatórias realizaram pequenas mudanças 

pontuais na nomenclatura de seus cursos em razão dos conteúdos abordados e 

do acúmulo de experiência sobre as disciplinas, após alguns anos do curso em 

funcionamento, a saber: Design e Propaganda mudou para História do Design; 

Arte e Educação para História da Arte e Educação; Arte Ameríndia para Artes 

Ameríndias; Arte na África para Artes das Áfricas; Arte Ocidental I - séc. XVIII e 

XIX para Arte Moderna I: séc. XIX; Arte Ocidental II - séc. XX para Arte Moderna 

II: Vanguardas; Arte do Islã e do Mundo Árabe para Arte do Islã; Museologia e 

Patrimônio para Patrimônio e Museus: preservação e restauração. As ementas 

igualmente sofreram reformulações pontuais, sobretudo relativas aos conteúdos 

já aplicados, alterando-se ainda a bibliografia das UCs de acordo com os temas 

abordados e a disponibilidade dos livros na Biblioteca da EFLCH.  

 

Matriz curricular: 

Nova Matriz Curricular 

1º 

termo 

Leitura e 

Interpretação de 

Textos 

(60h) 

Introdução à 

História da 

Arte 

(60h) 

Arte Moderna 

I 

(60 h) 

Arte 

Contemporâne

a 

(60h) 

Arte Antiga 

(60h) 

2º 

termo 

Laboratório de 

Pesquisa e Práticas 

em História da Arte I 

(93h) 

Arte Moderna 

II 

(60h) 

Arte no Brasil 

I 

(60h) 

Filosofia Geral 

(60h) 

História do 

Cinema 

(60h) 

3º 

termo 

Laboratório de 

Pesquisa e Práticas 

em História da Arte II 

(93h) 

Arte Medieval 

(60h) 

Patrimônio e 

Museus: 

preservação 

e restauração 

(60h) 

Historiografia e 

Teoria da Arte  

(60h) 

Antropologia 

e Arte 

(60h) 

4º 

termo 

Laboratório de 

Pesquisa e Práticas 

em História da Arte III 

(93h) 

Arte e Cultura 

do 

Renasciment

o 

(60h) 

História da 

Fotografia 

(60h) 

Artes 

Ameríndias 

(60h) 

Sociologia 

da Arte 

(60h) 
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Nova Matriz Curricular 

5º 

termo 

Barroco e 

Classicismos - sécs. 

XVII e XVIII 

(60h) 

História da 

Arte e 

Educação 

(60h) 

Estudo das 

Exposições 

(60h) 

Arte no Brasil 

II 

(60h) 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

(60h) 

6º 

termo 

Cinema 

Contemporâneo 

(60h) 

História do 

Design 

(60h) 

Arte da Ásia 

(60h) 

Artes das 

Áfricas 

(60h) 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

(60h) 

7º 

termo 

Filosofia da Arte e 

Estética 

(60h) 

Arte do Islã 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

(60h) 

8º 

termo 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

(60h) 

Legenda 

UC Fixa UC Eletiva UC Domínio Conexo Eletivo 

 

Comparativo das Matrizes Curriculares 

1º termo 

Leitura e 

Interpretação 

de Textos 

(60h) 

Introdução à 

História da 

Arte 

(60h) 

Arte Moderna 

I 

(60 h) 

Arte 

Contemporân

ea 

(60h) 

Arte Antiga 

(60h) 

Matriz 
anterior 

Leitura e 

Interpretação 

de Textos 

Introdução à 

História da 

Arte 

Arte Ocidental 

I: secs XVIII e 

XIX 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

Imagem e 

Ciência 

(excluída) 

2º termo 

Lab. de 

Pesquisa e 

Práticas em 

História da Arte 

I 

(extensão - 

93h) 

Arte Moderna 

II 

(60h) 

Arte no Brasil 

I 

(60h) 

Filosofia Geral 

(60h) 

História do 

Cinema 

(60h) 

Matriz 
anterior 

Lab. de 

Pesquisa e 

Práticas em 

História da Arte 

I 

Arte Ocidental 

II: sec. XX 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

Filosofia Geral 
História do 

Cinema 
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Comparativo das Matrizes Curriculares 

3º termo 

Lab. de 

Pesquisa e 

Práticas em 

História da Arte 

II 

(extensão - 

93h) 

Arte Medieval 

(60h) 

Patrimônio e 

Museus: 

preservação e 

restauração 

(60h) 

Historiografia 

e Teoria da 

Arte  

(60h) 

Antropologia e 

Arte 

(60h) 

Matriz 
anterior 

Lab. de 

Pesquisa e 

Práticas em 

História da Arte 

II 

Arte Ocidental 

III: 

Antiguidade e 

Idade Média 

Museologia e 

Patrimônio 

Historiografia 

e Teoria da 

Arte  

Antropologia e 

Arte 

4º termo 

Lab. de 

Pesquisa e 

Práticas em 

História da Arte 

III 

(extensão - 

93h) 

Arte e Cultura 

do 

Renascimento 

(60h) 

História da 

Fotografia 

(60h) 

Artes 

Ameríndias 

(60h) 

Sociologia da 

Arte 

(60h) 

Matriz 
anterior 

Lab. de 

Pesquisa e 

Práticas em 

História da Arte 

III 

 Arte 

Ocidental IV: 

Renascimento 

e Barroco 

História da 

Fotografia 

História da 

Arte 

Ameríndia 

Sociologia da 

Arte 

5º termo 

Barroco e 

Classicismos - 

sécs. XVII e 

XVIII 

(60h) 

História da 

Arte e 

Educação 

(60h) 

Estudo das 

Exposições 

(60h) 

Arte no Brasil 

II 

(60h) 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

(60h) 

Matriz 
anterior Eletiva 

Arte e 

Educação 

Arte 

Contemporân

ea 

Eletiva 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

6º termo 

Cinema 

Contemporâne

o 

(60h) 

História do 

Design 

(60h) 

Arte da Ásia 

(60h) 

Artes das 

Áfricas 

(60h) 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

(60h) 

Matriz 
anterior 

Cinema 

Contemporâne

o 

Design e 

Propaganda 
Arte da Ásia Eletiva 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

7º termo 

Domínio 

Conexo Eletivo 

(60h) 

Arte do Islã 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Filosofia da 

Arte e Estética 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 
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Comparativo das Matrizes Curriculares 

Matriz 
anterior Monografia I 

Arte do Islã e 

do Mundo 

Árabe 

Arte da África 
Filosofia da 

Arte e Estética 
Eletiva 

8º termo 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Eletiva 

(60h) 

Domínio 

Conexo 

Eletivo 

(60h) 

Matriz 
anterior Monografia II Eletiva Eletiva Eletiva Eletiva 

LEGENDA 

UC nova UC que se manteve igual 
UC 

desdobrada 

UC que 

apenas 

mudou de 

nome 

UC que 

mudou de 

termo 

 

 

7. 2. EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 

Introdução à História da Arte                                                                         Carga Horária: 60 

Período/termo: 1º 

Ementa: Estudo introdutório das noções gerais acerca da história da arte em sua 

especificidade e características enquanto disciplina autônoma, assim como o estudo das 

relações com outras disciplinas humanísticas. Abordagem de aspectos metodológicos ligados 

à pesquisa em história da Arte e temas correlatos. 

Bibliografia Básica:  

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

CASTELNUOVO, Enrico. In Retrato e sociedade na arte italiana: ensaios de história social da 

arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  (História social da arte).  

GOMBRICH, E. H. A história da arte. 16ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.   

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. rev. e ampl., 4ª 

reimpr. São Paulo: Cortez, 2010.  

Bibliografia Complementar:  

BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. Tradução: 

Vera Maria Pereira. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

BELTING, H. O Fim da História da Arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac Naif, 

2006. 

GOMBRICH, E.H. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. 4ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. 5ª ed., 3ª impressão. São Paulo: Ática, 2002.  

PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. 3ª ed., 3ª reimpr.  São Paulo: Perspectiva, 

2007.  (Debates. Arte).  
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Arte Moderna I (séc. XIX)                                                                              Carga Horária: 60 

Período/termo: 1
o

 

Ementa: O curso trata das relações entre arte e política na Europa, sobretudo na França, desde 

fins do século XVIII até fins do século XIX. Tem como temas principais: a subdivisão dos 

gêneros na pintura (pintura de paisagem, pintura histórica e retrato) e sua diluição; a arquitetura 

neoclássica e a sociedade reformada; a consolidação das instituições associadas à prática 

artística: a escola de arte e as academias; o “complexo exibicionário” e seus fluxos: as 

exposições de arte oficiais e dos “Recusados”, o museu. A arte como parte da ação política de 

artistas e críticos de arte. 

Bibliografia Básica:  

ARGAN, G.C., A arte moderna. Prefácio: Rodrigo Naves. 2ª ed., 3ª reimpressão. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010.  

BAXANDALL, Michael. Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros. Tradução: 

Vera Maria Pereira. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

CLARK, T.J. A pintura da vida moderna: Paris na arte de Manet de seus seguidores. São Paulo: 

Cia das Letras, 2004. 

FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: usos e funções no século XIX. 2ª ed., 1ª reimpr. São 

Paulo: EDUSP, 2008. 

GUINSBURG, Jacó (org.). O romantismo. 4ª ed., 2ª reimpr. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

HASKELL, Francis. Mecenas e pintores: arte e sociedade na Itália barroca. Ed. rev. e ampl. 

São Paulo: EDUSP; IMESP, 1997. 

LICHTENSTEIN, Jacqueline. A Pintura. Textos Essenciais. Vol. 4. O Belo. São Paulo: Ed.34, 

2004. 

PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura moderna e do design. Tradução: Luiz Raul 

Machado. 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do 

monumento aos valores. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. 

PRADO, Maria Lígia. América latina no século XIX: tramas, telas e textos. 2ª ed. São Paulo: 

EDUSP, 2004. 

PRATT, Mary Louise. Os olhos do Império: relatos de viagem e transculturação. Santa 

Catarina: Edusc, 2002. 

SAID, Edward W. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011 

Bibliografia Complementar:  

COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX? São Paulo: Editora SENAC São 

Paulo, 2005. 

FRASCINA, Francis et alii. Modernidade e modernismo - a pintura francesa no século XIX. São 

Paulo: Cosac Naify, 1998 (1993). 

FRIEDLAENDER, W., De David a Delacroix. São Paulo: Cosac Naify, 2001. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. 2ª ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 

HOBSBAWN, Eric J. A era das revoluções, 1789-1848. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. 5ª ed., 3ª impressão, São Paulo: Ática, 2002.  

STAROBINSKI, Jean. As máscaras da civilização: ensaios. Tradução de Ana Lúcia Machado. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

 

Arte Moderna II (Vanguardas)                                                                        Carga Horária: 60 

Período/termo: 2º 
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Ementa: Através de aulas expositivas analisar a arte produzida no final do século XIX e primeira 

metade do século XX por artistas e grupos de vanguarda.  Busca-se fazer análises históricas 

das obras de arte e das proposições teóricas do período. Fundamental também, será fazer 

avaliações do material historiográfico, dos textos de crítica de arte e das fontes primárias, 

habilitando o estudante a fazer pesquisa científica e reflexão crítica sobre a arte de vanguarda 

a partir de seu contexto histórico. 

Bibliografia Básica:  

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

FER, Briony et alii. Arte Moderna Práticas e debates: Realismo, Racionalismo, Surrealismo. 

São Paulo: Cosac Naify Edições, 1998. 

CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins, 2005.   

Bibliografia Complementar:  

GOODING, Mel. Arte abstrata. São Paulo: Cosac Naify, 2002. (Movimentos da arte moderna).  

HARRISON, Charles. Frascina, Francis. Perry, Gil. Primitivismo, cubismo, abstração começo 

do século XX.  São Paulo: Cosac Naify, 1998.  

HARRISON, Charles. Modernismo. 2ª ed. São Paulo: Cosac Naify, 2001 

HUMPHREYS, Richard. Futurismo. 2ª ed. São Paulo: Cosac Naify, 2001. 

SCHAPIRO, Meyer. A unidade da arte de Picasso. São Paulo: Cosac Naify, 2002. 

 

Arte Antiga                                                                                                     Carga Horária: 60 

Período/termo: 1º 

Ementa: Análise do repertório artístico e estudos de caso do período assinalado, ressaltando 

as questões historiográficas, os aspectos teóricos e os procedimentos metodológicos da 

disciplina. 

Bibliografia Básica:  

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte italiana: I – Da antiguidade a Duccio. São Paulo: Cosac 

Naify, 2003. 

GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GRILLO, Jose Geraldo Costa; FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Arqueologia clássica: o quotidiano 

de gregos e romanos. Curitiba: Prismas, 2015.   

Bibliografia Complementar:  

BEARD, Mary; HENDERSON, John. Antiguidade clássica: uma brevíssima introdução. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1998. 

FINLEY, Moses Immanuel. O legado da Grécia: uma nova avaliação. Brasília: Universidade 

de Brasília, 1998. 

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Antiguidade clássica: a história e a cultura a partir dos 

documentos. Campinas: Unicamp, 2003. 

PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos de história da cultura clássica: I – Cultura grega. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006. 

ROBERTSON, Donald Struan. Arquitetura grega e romana. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

Arte Medieval                                                                                                 Carga Horária: 60 

Período/termo: 3
o

 

Ementa: Análise do repertório artístico e estudos de caso da arte medieval, desde a 

Antiguidade Tardia até o Tardo-Medievo,bem como os medievalismos, ressaltando as 

questões historiográficas, os aspectos teóricos e os procedimentos metodológicos da 

disciplina. 
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Bibliografia Básica:  

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte italiana: I – Da antiguidade a Duccio. São Paulo: Cosac 

Naify, 2003. 

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte italiana: 2 – De Giotto a Leonardo. São Paulo: Cosac 

Naify, 2003. 

DUBY, Georges. História Artística da Europa. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  

Bibliografia Complementar:  

DUBY, Georges. O tempo das catedrais: a arte e a sociedade, 980-1420. Lisboa: Estampa, 

1993; Paz e Terra, 2002 

GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

LOWDEN, John. Early Christian & Byzantine Art. London: Phaidon, 1997. 

SCHMITT, Jean Claude. O corpo das imagens: ensaios sobre a cultura visual na Idade Média. 

Bauru: EDUSC, 2007. 

VEYNE, Paul (Org.). História da vida privada: I – Do Império Romano ao ano mil. Coleção 

dirigida por Georges Duby e Philippe Ariès. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

 

Arte e Cultura do Renascimento                                                                    Carga Horária: 60 

Período/termo: 4º 

Ementa: Estudo do Renascimento concebido como fenômeno histórico-cultural. A arte do 

Renascimento e sua relação com o mundo dos artistas. Os antecedentes: Giotto e seguidores. 

Florença e o primeiro Renascimento. Renascimento nórdico. Arte e cultura nas cortes do norte 

da Itália. Renascimento em Veneza. O Alto Renascimento entre Florença e Roma e o 

Maneirismo na arte e na cultura artística. O Renascimento na Europa Central e na Península 

Ibérica. 

Bibliografia Básica:  

ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Italiana. Vols. 2 e 3. São Paulo: Cosac Naify, 2003, 2004.  

GARIN, Eugenio. Ciência e vida civil no Renascimento italiano. São Paulo: Editora da UNESP, 

1996.  

PANOFSKY, Erwin. Idea: A Evolução do Conceito do Belo. São Paulo: Martins Fontes, 1994.  

WARBURG, Aby. A Renovação da Antigüidade Pagã. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 

WARNKE, Martin. O artista da corte: os antecedentes dos artistas modernos. São Paulo: 

Edusp, 2001. 

Bibliografia Complementar:  

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. 5ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005. 

BAXANDALL, Michael. O olhar renascente: pintura e experiência social na Itália da 

Renascença. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. 

BLUNT, Anthony. Teoria Artística na Itália. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.  

BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003. 

BURCKHARDT, Jacob. O retrato na pintura italiana do Renascimento. Campinas; São Paulo: 

Editora da UNICAMP; Editora FAP-UNIFESP, 2012.  

GOMBRICH, E. H. Norma e Forma: estudos sobre a arte renascentista. São Paulo: 

Martins Fontes, 1990. 

PANOFSKY, Dora; PANOFSKY, Erwin. A caixa de Pandora: as transformações de um 

símbolo mítico. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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Barroco e Classicismos (nos sécs. XVII e XVIII)                                           Carga Horária: 60 

Período/termo: 5º 

Ementa: Análise da produção artística entre os séculos XVII e XVIII, sua relação com o debate 

político e religioso, com a literatura artística, com a prática do colecionismo. Os contatos e as 

influências do mundo da arte em várias regiões, tanto no âmbito europeu e ocidental como nas 

regiões de contato entre culturas de diversa natureza. O tratamento dispensado ao repertório 

visual clássico, manejado então com grande licença, na estruturação do que veio a se chamar 

o Barroco. O ressurgimento do classicismo e a crítica ao Barroco. A proeminência do elemento 

visual no processo colonizador. 

Bibliografia Básica:  

GOMBRICH, E.H. História da Arte. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

HASKELL, Francis. Mecenas e Pintores na Itália Barroca. São Paulo: EdUSP. 

WARNKE, Martin. O artista da corte: os antecedentes dos artistas modernos. São Paulo: 

Edusp, 2001.   

Bibliografia Complementar:  

ALPERS, Svetlana. A arte de descrever: a arte holandesa no século XVII. São Paulo: EDUSP, 

1999. 

BLUNT, Anthony. Teoria Artística na Itália 1450-1600. São Paulo: Cosac Naify, 2001. 

CASTELNUOVO, Enrico. Retrato e sociedade na arte italiana: ensaios de história social da 

arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

GOMBRICH, E.H. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. 4ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

OLIVEIRA, Myriam Andrade R. O Rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. 

São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

 

Filosofia da Arte e Estética                                                                            Carga Horária: 60 

Período/termo: 7º 

Ementa: Introdução aos modos argumentativos próprios à interrogação filosófica das imagens. 

Apreciação das mutações contemporâneas da sensibilidade (do tempo das sensações e do 

espaço das percepções) de modo a avaliar as eficácias críticas próprias à história da arte. 

Bibliografia Básica: 

DANTO, Arthur. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: 

Edusp, 2010. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. Questão colocada aos fins de uma história da 

arte. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2013.  

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. Estética e política. Trad. Mônica Costa Netto. 

São Paulo: Cosac Naif, 2005.   

Bibliografia Complementar:  

CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. Trad. Rejane Janowitzer. São Paulo: Martins, 2005. 

BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: 

Cosac Naify, 2006. 

DANTO, Arthur. O descredenciamento filosófico da arte. Trad. Rodrigo Duarte. São Paulo: 

Autêntica Editora, 2014. 

LACOSTE, Jean. A filosofia da arte. Trad, Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1986. 

RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins 

Fontes, 2012. 
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História do Cinema                                                                                        Carga Horária: 60 

Período/termo: 2º 

Ementa: Trata-se de uma introdução dos recortes históricos propostos por diversos 

historiadores tanto do âmbito de história como do cinema. A partir disso, propõe-se uma 

reflexão sobre: 1) os fundamentos teóricos e metodológicos dos recortes 2) as práticas 

analíticas dos filmes que se desdobram destas abordagens e do uso que a história faz delas, 

2) um mapeamento e exame crítico das diferentes relações entre cinema e história e 3) 

entender o valor que se atribui às imagens cinematográficas relacionada com a narrativa e 

o texto. 

Bibliografia Básica:  

DELEUZE,  Gilles, Cinema II – Imagem tempo. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1990. 

RANCIÈRE, Jacques. A Partilha do Sensível. São Paulo: EXO, Ed. 34, 2009 

XAVIER, Ismail, O Discurso cinematográfico: Opacidade e transparência. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra 1984 e 2008.   

Bibliografia Complementar:  

BENJAMIN Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1885. 

BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempos de Cinema. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007. 

KRAKAUER, Siegfried, De Caligari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán. 

Barcelona: Paidós, 1985. 

ROCHA, Glauber. Revisão Crítica do Cinema Brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

XAVIER, Ismail. A experiência do Cinema (org.), Rio de Janeiro: Graal, 2008. 

 

Historiografia e Teoria da Arte                                                                        Carga Horária: 60 

Período/termo: 3º 

Ementa: Estudo da teoria da arte a partir das discussões e debates contemporâneos. Analisar 

especificamente os métodos da história da arte desde as origens na época moderna; sobretudo 

a partir da criação da disciplina universitária no século XIX. O papel da história da arte como 

disciplina das ciências humanas. A diversidade dos autores e das vertentes da história da arte 

no desenvolvimento da disciplina. A importância do estudo da historiografia e da teoria artística 

para a formação do historiador da arte. Os desafios para a história da arte depois da virada 

linguística e icônica. A questão da “globalização” na história da arte. Transdisciplinaridade e a 

contribuição da história da arte. 

Bibliografia Básica:  

ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Italiana. 3 volumes. São Paulo: Cosac Naify, 2003, 2004. 

BELTING, Hans. Tradução: Rodnei Nascimento. O fim da história da arte: uma revisão dez 

anos depois. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2003 e 2009. 

DVORÁK, Max. Catecismo da Preservação de Monumentos. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008. 

GOMBRICH, Ernst H. Arte e ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1986. 

LONGHI, Roberto. Breve mas verídica história da pintura italiana. São Paulo: Cosac Naify, 

2005.  

PANOFSKY, Erwin. O significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 1976 e 2007. 

WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade pagã: contribuições científico-culturais para a 

história do Renascimento europeu. Rio de Janeiro: Contraponto; Museu de Arte do Rio, 2013. 

WÖLFFLIN, Heirinch. Conceitos Fundamentais de História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 

1989. 
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Bibliografia Complementar:  

ARGAN, Giulio Carlo. A História da Arte como História da Cidade. 4ª edição. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. 

FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 

2014. 

GOMBRICH, Ernst H. Tradução de Geraldo Gerson de Souza. Meditações sobre um cavalinho 

de pau e outros ensaios sobre a teoria da arte. São Paulo: EDUSP, 1999. 

LICHTENSTEIN, Jacqueline (Org.). A pintura: textos essenciais. 2ª ed. São Paulo: Ed. 34, 

2008.  

MITCHELL, W. J. T. Cloning terror: the war of images, 9/11 to the present. Chicago: University 

of Chicago Press, 2011. 

PANOFSKY, Dora e Erwin. A Caixa de Pandora. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

PEDROSA, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 

1981. (Debates. Crítica). 

VENTURI, Lionello. A Crítica de Arte. Lisboa: Edições 70, s.d. 

WINCKELMANN, Johann Joachim. Reflexões sobre a arte antiga. 2ª ed. Porto Alegre: 

Movimento, 1993. 

 

Patrimônio e Museus: preservação e restauração                                        Carga Horária: 60 

Período/termo: 3º 

Ementa: História da preservação dos bens culturais e as origens do museu moderno.  

Conservação, musealização e restauração do patrimônio material: principais teorias e 

experimentações práticas. Políticas de preservação: inventário, tombamento e instrumentos 

de gestão do patrimônio material. Tipologias de museus. Curadoria e museografia: suportes 

teóricos, discursos e narrativas. 

Bibliografia Básica:  

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (Org.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.  

BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu 

público. 2ª ed. São Paulo, SP; Porto Alegre, RS: EDUSP: Zouk, 2007.  

CHOAY, Françoise. A Alegoria do Patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.  

CRIMP, Douglas. Sobre as ruinas do museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005.   

KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: 

problemas teóricos do restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.  

POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no Ocidente, séculos XVIII-XXI: do 

monumento aos valores. Tradução: Guilherme João Freitas Teixeira. São Paulo: Estação 

Liberdade, 2009.   

RUFINONI, Manoela. Preservação e restauro urbano: intervenções em sítios históricos 

industriais. São Paulo: Fap-Unifesp, Edusp, Fapesp, 2013.  

SQUEFF, Leticia. Uma galeria para o Império: a Coleção Escola Brasileira e as origens do 

Museu Nacional de Belas Artes. São Paulo: EDUSP, 2012.  

Bibliografia Complementar:  

BOITO, Camillo. Os restauradores. Cotia: Ateliê, 2002.   

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.   

GONÇALVES, Cristiane Souza. Restauração arquitetônica: a experiência do SPHAN em São 

Paulo, 1937-1975. São Paulo: Annablume, 2007.  

KÜHL, B. Mugayar. Arquitetura do ferro e arquitetura ferroviária em São Paulo. Cotia: Ateliê 

Editorial, 1998.  

RUSKIN, John. A lâmpada da memória. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.  

THE Council for Museums, Archives and Libraries. Parâmetros para a conservação de 

Acervos: um roteiro de auto-avaliação. Trad.: Maurício Santos e Patrícia Souza. São Paulo: 

EDUSP: Fundação Vitae, 2004. v. 5.  

VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. Restauração. São Paulo, Cotia: Ateliê, 2000 [1ª. ed. 

1850-1870].  
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Sociologia da Arte                                                                                          Carga Horária: 60 

Período/termo: 4º 

Ementa: Esta disciplina estuda a arte na interação com as relações de poder, as instituições 

sociais e estratificações de classe modernas. Nesse sentido, aborda os conceitos de indústria 

cultural, cultura popular e cultura de massas. Procura analisar as teorias de recepção e do 

gosto, cotejando-as com os fenômenos de distinção e seus limites na contemporaneidade. 

Aborda as concepções sociais de "arte" e "artista" a partir de conceitos como o de campo 

artístico e a noção de genialidade. 

Bibliografia Básica:  

ADORNO, Theodor W.; Horkheimer, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1985. 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. São Paulo: Brasiliense, 1996 (Obras escolhidas; v. 1). 

ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Organizado por: Michael Schröter, Tradução: 

Sergio Goes de Paula, Revisão técnica: Renato Janine Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1995.. 

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. 2ª ed. rev. São Paulo; Porto 

Alegre: EDUSP: Zouk, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1994. v. 1. 

BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. [Das Ende Der 

KunstgeschichteEineRevisionNachZehnJahren]. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

GOMBRICH, E. H. (Ernst Hans). Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação 

pictórica. Tradução: Raul de Sá Barbosa. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Introdução, organização e seleção: 

Sergio Miceli. 6ª ed., 1ª reimpr. São Paulo: Perspectiva, 2007. v. 20. 

CLARK, T. J. (Timothy J.). A pintura da vida moderna: Paris na arte de Manet e de seus 

seguidores. Tradução: José Geraldo Couto, Coordenação: Sérgio Miceli. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004.  

 

Antropologia e Arte                                                                                        Carga Horária: 60 

Período/termo: 3º 

Ementa: Oferece um panorama dos estudos antropológicos sobre arte desde o século XIX até 

as produções recentes, através de suas intersecções, seja com outras áreas do conhecimento, 

seja com a constituição das artes modernas no Ocidente. Trabalha também com autores da 

História da Arte que se interessaram por temas, objetos e abordagens caros às Ciências 

Sociais. Oferece ainda uma introdução às relações entre artes ocidentais e não-ocidentais, 

buscando parâmetros de reflexão crítica sobre os problemas da diferença, da multiplicidade, 

da comparação e da tradução.   

Bibliografia Básica: 

BELTING, Hans. O Fim da História da Arte. São Paulo: Cosac Naify, 2006.  

LÉVI-STRAUSS, Claude. A oleira ciumenta. Lisboa: Edições 70, 1985.  

GEERTZ, Clifford. A arte como sistema cultural. In: O Saber Local. Petrópolis: Vozes, 1997. 
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Bibliografia Complementar :  

BANKS, Marcus; MORPHY, Howard (Orgs.). Rethinking visual anthropology. New Haven; 

London: Yale University Press, 1997. 

GELL, Alfred. 1998. Art and Agency. Oxford: Clarendon Press.  

INGOLD, Tim (Ed.). Key Debates in Anthropology. London: Routledge, 1996.   

PERRY, Gil at al. Primitivismo, cubismo, abstração: começo do século XX. São Paulo: Cosac 

Naify, 1998. 

WARBURG, Aby. A Renovação da Antiguidade Pagã. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.  

 

Artes Ameríndias                                                                                            Carga Horária: 60 

Período/termo: 4º 

Ementa: Oferece uma introdução às formas expressivas ameríndias, enfatizando suas 

relações com as cosmologias e especificidades de cada povo estudado. A partir da análise de 

exemplos concretos de pintura corporal, máscaras, cerâmica etc., e com base na discussão de 

noções da etnologia, como xamanismo, perspectivismo e agência dos objetos, reflete sobre as 

particularidades de algumas das artes ameríndias, e, ao mesmo tempo, sobre suas diferenças 

em relação a pressupostos do pensamento ocidental (autoria, permanência, visibilidade, entre 

outros). 

Bibliografia Básica:  

CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura Com Aspas. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 

GOW, Peter. A geometria do corpo. In A. Novaes (Org.). A Outra Margem do Ocidente. São 

Paulo: Companhia das Letras 1999, pp. 299-317.  

GRUZINSKI, Serge. A Colonização do Imaginário. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

VIDAL, Lux (Org.). Grafismo indígena. Estudos de Antropologia Estética. São Paulo: Studio 

Nobel/ Edusp/ Fapesp, 1992. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A Inconstância da Alma Selvagem. São Paulo: Cosac Naify, 

2002. 

Bibliografia Complementar:  

BARCELOS NETO, Aristóteles. Apapaatai: rituais de máscaras no Alto Xingu. São Paulo: 

EDUSP / FAPESP, 2008. 

CESARINO, Pedro de Niemeyer. Oniska – Poética do Xamanismo na Amazônia. São Paulo: 

Perspectiva;Fapesp, 2011. 

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 

CLENDINNEN, Inga. Aztecs, an Interpretation. New York, Cambridge University Press, 1991. 

GELL, Alfred. Art and Agency. Oxford: Clarendon Press, 1998. 

GRUPIONI, Luiz Donizete. Coleções e expedições vigiadas – os etnólogos no conselho de 

fiscalização das expedições artísticas e científicas no Brasil. São Paulo: Hucitec;Anpocs, 

1998.  

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

MULLER, Regina Polo. Os Asuriní do Xingu – História e Arte. Campinas: Editora da Unicamp, 

1993. 

 

História da Fotografia                                                                                     Carga Horária: 60 

Período/termo: 4º 
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Ementa: Os usos e funções da tecnologia fotográfica como tema proposto pela disciplina 

História da Fotografia, problematiza a análise da imagem fotográfica conotada ao código 

realista. As categorias artístico-críticas evidenciadas para a análise,-  a invenção da fotografia 

no séc. XIX; o retrato fotográfico e a convergência da fotografia com a ciência; o Pictorialismo 

e a StraightPhotography; Nova Objetividade e Nova Visão no séc.XX; a arte como fotografia 

nas Neovanguardas; a fotografia na cultura digital  - demonstram a necessidade de revisão do 

caráter documental da linguagem fotográfica, colocando em xeque a existência de algumas 

modalidades de representação forjadas no século XIX e ainda em vigor nos dias de hoje, assim 

como a valorização da fotografia objetiva pela arte contemporânea em novas narrativas. 

Bibliografia Básica: BENJAMIN, Walter. 1892-1940. Magia e técnica, arte e política: ensaios 

sobre literatura e história da cultura. 7. ed. 10. reimpr. São Paulo: Brasiliense, 1996. (Obras 

escolhidas; v. 1).  

COSTA, Helouise; Silva, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo: 

Cosac Naify, 2004.  

FABRIS, Annateresa (org.). Fotografia: usos e funções no século XIX. 2ª ed., 1ª reimpr. São 

Paulo: EDUSP, 2008.  (Texto & arte, 3). 

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Tradução: Rubens Figueiredo. 5ª reimpr. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010.   

Bibliografia Complementar:  

BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Portugal: Edições 70, 2009.  

COTTON, Charlotte. A fotografia como arte contemporânea. Tradução: Maria Silvia Mourão 

Netto. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.  

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Tradução: Marina Appenzeller. 13ª ed. 

Campinas: Papirus, 2010.  

FABRIS, Annateresa. O desafio do olhar: fotografia e artes visuais no período das vanguardas 

históricas : volume 1. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. v. 1.  

KOSSOY, Boris. Fotografia e história. 3ª ed. rev. São Paulo: Ateliê, 2009.  

KRAUSS, Rosalind. O Fotográfico. Tradução de Anne Marie Davée. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili, 2002. 

WOOD, Paul. Arte conceitual. Tradução: Betina Bischof. São Paulo: Cosac Naify, 2002. 

 

História da Arte e Educação                                                                          Carga Horária: 60 

Período/termo: 5º 

Ementa: Princípios fundamentais da História da Educação através das Belas Artes, desde o 

século XVIII até os dias de hoje, discutindo questões relativas à formação do olhar e à 

importância das artes na sociedade. Análise das funções e formas da arte como instrumento 

de ensino nas instituições artísticas, educacionais e museológicas. Estudo das teorias de 

compreensão da Arte, da História da Arte e da Educação Artística utilizadas para formação 

educacional em âmbitos nacional e internacional. 

Bibliografia Básica:  

BARBOSA, Ana Mae.  A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 7ª ed. rev. 

São Paulo: Perspectiva, 2009.  

BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alan. O Amor pela Arte. Porto Alegre: Ed. Zouk; São Paulo: 

Edusp, 2007 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade; Editora Unesp, 

2006.  

WINCKELMANN, Johann. Reflexões sobre a Arte Antiga. Porto Alegre: Movimento, 1993.  
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Bibliografia Complementar:  

BARBOSA, Ana Mae. Arte/Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. São 

Paulo: Cortez, 2005.  

DIAS, Elaine. Paisagem e Academia. Félix-Émile Taunay e o Brasil (1824-1851). Campinas: 

Ed. Da Unicamp, 2009.  

DIDEROT, Denis. Ensaio sobre a pintura. Campinas: Papirus, 1993.  

DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Por que arte-educação? Campinas: Papirus, 2009. 

LEVEY, Michael. Pintura e Escultura na França 1700-1789. São Paulo: Cosac Naify, 1998. 

LICHTENSTEIN, Jacqueline. Coleção A Pintura. Textos Essenciais. São Paulo: Ed.34, Vols. 

1-10, 2004-2008.  

 

Arte Contemporânea                                                                                       Carga Horária: 60 

Período/termo: 1º 

Ementa: A disciplina pretende colaborar para uma compreensão crítica, pela lente da produção 

das artes visuais, dos impasses e desafios do mundo atual. Nesse sentido, pretende avaliar o 

movimento contraditório de aprofundamento da mercantilização da arte, reforçada pela 

globalização e financeirização da economia, quanto de suas possibilidades críticas e 

emancipatórias, associadas aos novos ativismos e suas práticas políticas e culturais. A 

possibilidade de conhecer e entrevistar artistas, críticos, curadores em atividade será explorada 

na metodologia de ensino, como meio de aproximar os futuros historiadores de forma dialógica 

e participante dos sujeitos das práticas artísticas, da crítica e dos circuitos de circulação e 

consumo da arte. 

Bibliografia Básica:  

BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac 

Naify, 2006.  

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: Comentários sobre a sociedade do espetáculo. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 

2014.    

Bibliografia Complementar:  

ARCHER, Michel. Arte contemporânea: uma história concisa. 2ª reimpr. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. (Coleção A).  

CLARK, Timothy J. “O Estado do espetáculo” em Modernismos: ensaios sobre política, história 

e teoria da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2007.  

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho: ensaios sobre arte moderna e contemporânea. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

SCHWARZ, Roberto. “Cultura e Política 1964-69” em O Pai de família e outros estudos. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.  

 

Cinema Contemporâneo                                                                                Carga Horária: 60 

Período/termo: 6º 

Ementa: Propor um estudo dos conceitos mais relevantes no contexto do cinema 

contemporâneo e analisá-los através de exemplos fílmicos. Apresentar esses conceitos 

chaves para a compreensão do cinema contemporâneo. Saber definir e questionar os 

principais esses conceitos. Testar os conceitos através de análises fílmicas. Pretende-se, 

enfim, oferecer um panorama do cinema contemporâneo, bem como ferramentas 

conceptuais para a sua análise. 
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Bibliografia Básica:  

AUMONT, Jacques. Moderno? Porque o cinema se tornou a mais singular das artes? Curitiba: 

Papirus, 2008. 

ANDERSON , Benedict . Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo. Tradução de Denise Bottman. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 e 2009. 

BALOGUN, Françoise. O boom da economia de vídeos nigeriana. In: FERREIRA, Carolin O. 

(coord.) África – Um Continente no Cinema. São Paulo: Editora Unifesp, 2014. 

BUSCOMBE, Edward. “Ideias de autoria”. In: RAMOS, Fernão Pessoa. Teoria contemporânea 

de cinema. Volume 1. São Paulo: Senac, 2004. 

HIRATA FILHO, Maurício. “O Dogma 95”. In: Mauro Baptista e Fernando Mascarello (orgs.). 

Cinema mundial contemporâneo. Curitiba: Papirus, 2008. 

STAM, Robert. “Para além do Terceiro Cinema: estéticas do hibridismo”. In: França, Andrea; 

Lopes, Denilson. Cinema, Globalização e Interculturalidade. Chapecó: Argos, 2010, pp. 111-

136. 

SUPPIA, Alfredo; PIEDADE, Lúcio; FERRARAZ, Rogério. “O cinema independente 

americano”. In: Baptista, Mauro; Mascarello, Fernando (orgs.). Cinema mundial 

contemporâneo. Curitiba: Papirus, 2008, pp. 235-268. 

Bibliografia Complementar:  

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Campinas: 

Papirus, 2007. 

AUMONT, Jacques. A Estética do Filme. Curitiba: Papirus, 2008. 

MIGLIORIN, Cezar. “Documentário recente brasileiro e a política das imagens.” In: 

MIGLIORIN, Cezar (org.). Ensaios no real – O documentário brasileiro hoje. Rio de Janeiro: 

Editorial Açougue, 2010. 

RODRIGUEZ ORTEGA, Vicente. “Identificando o conceito de cinema transnacional”. In: 

França , Andrea; Lopes , Denilson. Cinema, Globalização e Interculturalidade. Chapecó: 

Argos, 2010, pp. 67-90. 

 

História do Design                                                                                          Carga Horária: 60 

Período/termo: 6º 

Ementa: Estudo da história do design, desde suas origens no século XVIII à 

contemporaneidade, problematizando as relações entre o sentido de uso e o sentido estético 

dos objetos de design. 

Bibliografia Básica:  

CARDOSO, Rafael. Uma introdução á história do design. São Paulo: Edgar Blucher, 2008.  

HESKETT, John. Desenho industrial. 4. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2012.  

PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura moderna e do design. Tradução: Luiz Raul 

Machado. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.  

Bibliografia Complementar:  

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo Companhia das Letras, 1992.  

MELO, Chico Homem de (org.). O design gráfico brasileiro: anos 60. 2ª ed. São Paulo: Cosac 

Naify, 2008.  

MOLES, Abraham. O cartaz. Tradução: Miriam Garcia Mendes. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

PEVSNER, Nikolaus; Tradução: João Paulo Monteiro. Pioneiros do desenho moderno: de 

William Morris a Walter Gropius. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. (Coleção A).  

RUSKIN, John. A economia política da arte. Tradução e apresentação de: Rafael Cardoso. Rio 

de Janeiro: Record, 2004. 
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Arte do Islã                                                                                                     Carga Horária: 60 

Período/termo: 7º 

Ementa: Produção artística do mundo islâmico, da Idade Média ao mundo atual. Partindo de 

uma caracterização histórica de âmbito geral, e com atenção especial ao contexto político e 

econômico da produção, difusão e interpretação da cultura visual, serão apresentados os 

marcos da formação e evolução da linguagem artística das civilizações islâmicas. 

Bibliografia Básica: 

JANSON, Horst Waldemar. História geral da arte: I – O mundo antigo e a idade média. São 

Paulo: Martins Fontes, 2001. 

GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

SAID, Edward. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia 

de Bolso, 2007. 

Bibliografia Complementar 

RUGGLES, D. Fairchild (Ed.). Islamic art and visual culture: an anthology of sources. Malden, 

MA: Wiley-Blackwell, 2011.  

BELTING, Hans. Florence and Baghdad: Renaissance art and Arab Science. Cambridge: 

Cambridge Massachussets Press: Belknap, 2011. 

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Compreender Al-Farabi e Avicena. Petrópolis: Vozes, 2011. 

PACE, Enzo. Sociologia do Islã: fenômenos religiosos e lógicas sociais. Petrópolis: Vozes, 

2005. 

SHABOUT, Nada M. Modern Arab art: formation of Arab Aesthetics. Gainesville: University 

Press of Florida, 2007. 

 

Arte da Ásia                                                                                                   Carga Horária: 60 

Período/termo: 6º 

Ementa: Produção artística do mundo asiático, da antiguidade até a contemporaneidade, 

introduzindo as características básicas e gerais da arte asiática por um estudo específico da 

arte de alguns países;  analisá-la e obter uma reflexão crítica sobre a diferença de paradigma 

que rege as artes do Oriente e Ocidente.  Relações possíveis e diálogos com o ocidente, por 

meio do deslocamento de artistas e modelos artísticos. 

Bibliografia Básica:  

BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  

OKAKURA, Kakuzo. O livro do chá.  Trad. Leiko Gotoda. São Paulo: Estação Liberdade, 2008.  

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998.  

HASHIMOTO, Madalena. Pintura e escritura do mundo flutuante: Hishikawa Moronobu e ukiyo-

e, Ihara Saikaku e ukiyo-zôshi. São Paulo: Editora Hedra, 2002. 

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do ocidente. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 

Bibliografia Complementar:  

WICHMANN, Siegfried. Japonisme: the Japanese influence on Western art since 1858. New 

York: Thames & Hudson, 1999.  

JUNIPER, Andrew. Wabisabi: the Japanese art of impermanence. Tokyo: Tuttle Pub, 2003. 

DEHEJiA, Vidya. Indian Art. London: Phaidon, 1997.  

HUNF, Wu. Contemporary Chines art: primary documents. New York: Museum of Modern Art, 

2010.  

GUTH, Christine. Art of Edo Japan: the artist and the city 1615-1868. New Haven: Yale 

University Press, 2010. 
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Artes das Áfricas                                                                                               Carga Horária: 60 

Período/termo: 6º 

Ementa: Os alunos serão introduzidos em reflexões que tematizam as próprias noções de 

África, Arte, História da Arte e História da Arte da África. O contraste comparativo de diferentes 

coleções de arte africana deve estimular o estudo do campo social e político que abrange e 

constrange a formação destas coleções, e, ao mesmo tempo deve servir como indicador de 

pautas de pesquisas com propósitos comparativos. 

Bibliografia Básica:  

APPIAH, Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1997.  

EVANS-PRITCHARD, E. E. (Edward Evan). Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.  

LEIRIS, Michel: A África fantasma / Tradução: André Pinto Pacheco; Apresentação: Fernanda 

Arêas Peixoto Publicação, São Paulo : Cosac Naify, 2007.   

Bibliografia Complementar:  

BARBOSA, Rogerio Andrade; Ilustrações: Maurício Veneza. Contos africanos para crianças 

brasileiras. 4. ed. São Paulo: Paulinas, 2008.  

LOVEJOY, Paul E; BHERING, REGINA A. R. F. (Trad.) CHAVES, Luiz Guilherme B. (Trad.). 

A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2002.  

PRANDI, Reginaldo. Ilustração de Pedro Rafael.  trovão: outras histórias dos deuses africanos 

que vieram para o Brasil com os escravos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2003.  

RODRIGUES, Jaime. De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico 

negreiro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860). São Paulo: Companhia das Letras, 2005.  

SILVA, Juliana Ribeiro da. Homens de ferro: os ferreiros na África Central no século XIX. São 

Paulo: Alameda, 2011.  

 

Estudo das Exposições                                                                                  Carga Horária: 60 

Período/termo: 5º 

Ementa: Estudo interdisciplinar do conceito de exposição e de casos emblemáticos da história 

da exposições. Apresentar diferentes tipos de exposições e suas linguagens, abordando 

aspectos como curadoria, expografia, mediação e publicações.Análise das relações entre 

colecionismo, produção artística e museus. 

Bibliografia Básica:  

CRIMP, Douglas. Sobre as ruinas do museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

BENJAMIN, Walter. 1892-1940. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura. 7ª ed. 10ª reimpr. São Paulo: Brasiliense, 1996. (Obras escolhidas; v. 1).  

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. 9ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007.    

Bibliografia Complementar:  

ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Polyana. As bienais de São Paulo: da era do museu à era 

dos curadores, (1951-2001). São Paulo: Boitempo, 2004. 257 p. (Paulicéia).  

CASTILLO, Sonia Salcedo del. Cenário da arquitetura da arte: montagens e espaços de 

exposições. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  

CYPRIANO, Fabio; OLIVEIRA, Mirtes Marins de (Org.). Histórias das exposições: casos 

exemplares. São Paulo: EDUC, 2016.  

SPRICIGO, Vinicius Pontes. Modos de representação da Bienal de São Paulo: a passagem 

do internacionalismo artístico à globalização cultural. São Paulo: Hedra, 2011.  

SQUEFF, Letícia. Uma Galeria para o Império. São Paulo: Edusp, 2012 
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Trabalho de Conclusão de Curso                                                                  Carga Horária: 60 

Período/termo: 8º 

Ementa: Trabalho obrigatório para a conclusão do curso, que deve ser construído a partir das 

atividades vivenciadas nas disciplinas oferecidas pelo curso. 

Bibliografia Básica: 

ECO, Umberto., Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2010.  

OLIVEIRA, Paulo de Salles. Metodologia das ciências humanas. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 

2001. (Paidéia; v. 1).  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. rev. e ampl., 4ª 

reimpr. São Paulo: Cortez, 2010.    

Bibliografia Complementar:  

LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução: elementos para 

uma análise metodológica. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2009.  

LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. 

Bauru: EDUSC, 2001. (Filosofia e política).  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalho 

científicos. São Paulo: Atlas, 2010.  

SALOMON, Décio de Almeida. Como fazer uma monografia. São Paulo, WMF Martins Fontes, 

2010.  

VIEIRA, Raymundo Manno. A composição e a edição do trabalho científico: dissertações, 

monografias e teses. São Paulo: Lovise, 1995. 

 

Laboratório de Pesquisa e Práticas em História da Arte I (Descrição e Linguagens visuais)                                                 

Carga Horária: 60 

Período/termo: 2º 

Ementa: Introduzir o aluno de primeiro ano às solicitações próprias de uma cultura do olhar, 

enfatizando o processo descritivo e análise de objetos visuais. Familiarizá-lo com os 

elementos constitutivos de toda expressão da realidade visual em suas diversas 

conformações estilísticas, cruzando redes de referências textuais e formando uma primeira 

percepção crítica dos movimentos culturais e períodos estilísticos. 

Bibliografia Básica:  

BAXANDALL, M.. Padrões de intenção. São Paulo: Companhia das Letras, 2006  

LICHTENSTEIN, Jacqueline (org.). A PINTURA, vol. 8 ). Trad. Magnólia Costa, São Paulo: 

Editora 34, 2007, p.83-109.  

WÖLFFLIN, H. Conceitos fundamentais da História da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  

   

Bibliografia Complementar: ALPERS, Svetlana. A Arte de Descrever. A Arte Holandesa no 

século XVII. São Paulo: Edusp, 1999.  

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 

2005.  

BURKE, Peter. Testemunha ocular. História e Imagem. Bauru, São Paulo: Edusc, 2004  

PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 2007.  

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.  
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Laboratório de Pesquisa e Práticas em História da Arte II (Instituições e Acervos)                                                 

Carga Horária: 60 

Período/termo: 3º 

Ementa: Esta disciplina possibilita aos estudantes se familiarizarem com as políticas culturais 

voltadas à gestão de instituições e acervos de arte, levando em conta que tais dimensões 

impactam diretamente na produção e na recepção artísticas e que oferecem possibilidades de 

trabalho aos egressos do curso de História da Arte. Proporciona conhecimentos introdutórios 

para que o aluno possa lidar com os aspectos formais, institucionais, legais e administrativos 

que estão implicados na atividade de curadores, produtores, diretores de equipamentos 

culturais, agentes de preservação do patrimônio e formuladores de políticas públicas na área 

da cultura. 

Bibliografia Básica: 

BOURDIEU, Pierre; Darbel, Alain. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu 

público. Com a colaboração de Dominique Schnapper. Tradução: Guilherme João de Freitas 

Teixeira. 2ª ed. São Paulo; Porto Alegre: EDUSP: Zouk, 2007. 

SQUEFF, Letícia. Uma Galeria para o Império. São Paulo: Edusp, 2012.  

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Preservação e restauro urbano: intervenções em sítios 

históricos industriais. São Paulo: Ed. Unifesp, 2013.  

Bibliografia Complementar:  

BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. 2ª ed. rev. São Paulo; Porto 

Alegre: EDUSP: Zouk, 2008.  

CALABRE, Lia. Políticas Culturais no Brasil: dos anos 1930 ao século XXI. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2009.  

DIAS, Elaine. Paisagem e Academia. Felix-Emile Taunay e o Brasil. Campinas: Ed. da 

Unicamp, 2009.  

GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 

Tradução: Heloísa PezzaCintrão e Ana Regina Lessa. 4ª ed., 4ª reimpr. São Paulo: EDUSP, 

2008.  

RESOURCE: THE COUNCIL FOR MUSEUMS, ARCHIVES AND LIBRARIES. Parâmetros 

para Conservação de Acervos: um roteiro de auto-avaliação. São Paulo: EDUSP: Fundação 

Vitae, 2004. 

 

Laboratório de Pesquisa e Práticas em História da Arte III (Curadoria e Mediação)                                                 

Carga Horária: 60 

Período/termo: 4º 

Ementa: A disciplina pretende oferecer uma introdução teórica e prática ao problema da 

exposição pública da arte, aos métodos e questões inerentes à curadoria e à estruturação de 

espaços expositivos (dentro e fora do museu), sempre compreendidos dentro das relações 

de poder que estruturam o sistema das artes. 

Bibliografia Básica:  

BOURDIEU, Pierre; Darbel, Alain. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu 

público. Com a colaboração de Dominique Schnapper. Tradução: Guilherme João de Freitas 

Teixeira. 2ª ed. São Paulo; Porto Alegre: EDUSP; Zouk, 2007.  

CRIMP, Douglas. Sobre as ruinas do museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

SPRICIGO, Vinicius Pontes. Modos de representação da Bienal de São Paulo: a passagem 

do internacionalismo artístico à globalização cultural. São Paulo: Hedra, 2011.   
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Bibliografia Complementar:  

ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Polyana. As bienais de São Paulo: da era do museu à 

era dos curadores, (1951-2001). São Paulo: Boitempo, 2004.  

CASTILLO, Sonia Salcedo del. Cenário da arquitetura da arte: montagens e espaços de 

exposições. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

RAMOS, Alexandre Dias (Org.). Sobre o ofício do curador. Porto Alegre: Zouk, 2010.  

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Entre cenografias: o museu e a exposição de arte no século 

XX. São Paulo: EDUSP; FAPESP, 2004.  

LOURENÇO, Maria Cecília França. Museus acolhem moderno. São Paulo: EDUSP, 1999. 

RAMOS, Alexandre Dias (Org.). Sobre o ofício do curador. Porto Alegre: Zouk, 2010.  

 

Arte no Brasil I                                                                                               Carga Horária: 60 

Período/termo: 2º 

Ementa: Desenvolver análises históricas e estilísticas de obras e de artistas nacionais e 

estrangeiros pelo Brasil, conhecendo e discutindo também os textos de crítica de arte, das 

fontes primárias e das pesquisas científicas, assim como a compreensão de coleções 

nacionais e internacionais sobre estes artistas e suas produções. 

Bibliografia Básica:  

DIAS, Elaine. Paisagem e Academia. Felix-Emile Taunay e o Brasil. Campinas: Ed. da 

Unicamp, 2009.  

RUFINONI, Manoela Rossinetti. Preservação e restauro urbano: intervenções em sítios 

históricos industriais. São Paulo: Ed. Unifesp, 2013.  

SQUEFF, Leticia. O Brasil nas letras de um pintor. Campinas: Ed. da Unicamp, 2004.  

Bibliografia Complementar:  

COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX. São Paulo: Senac, 2006.  

BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo – vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. São 

Paulo: Cosac Naify, 2002 (1985).  

FABRIS, Annateresa. O desafio do olhar: fotografia e artes visuais no período das vanguardas 

históricas: volumes 1 e 2. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.  

NOVAIS, Fernando (org.). História da Vida privada no Brasil. 5 volumes. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997 - . 

PEDROSA, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 

1981.  

XAVIER, Ismail. Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema 

marginal. São Paulo: Cosac Naify, 2012.  

 

Arte no Brasil II                                                                                             Carga Horária: 60 

Período/termo: 5º 

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. 

Bibliografia Básica:  

AMARAL, Aracy. Arte para quê?: a preocupação social da arte brasileira, 1930-1970: subsídio 

para uma história social da arte no Brasil. 3ª ed. São Paulo: Studio Nobel, 2003.  

FABRIS, Annateresa. Modernidade e modernismo no Brasil. Porto Alegre: Zouk, 2010.   

SQUEFF, Letícia. Uma Galeria para o Império. São Paulo: Edusp, 2012.  
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Bibliografia Complementar:  

CARDOSO, Rafael. Arte brasileira em 25 quadros. Rio de Janeiro: Record, 2008.  

CHIARELLI, Tadeu. Um Jeca nos vernissages: Monteiro Lobato e o desejo de uma arte 

nacional no Brasil. São Paulo: Edusp, 1995.  

OLIVEIRA, Myriam A. R. O rococó religioso no Brasil e seus antecedentes europeus. São 

Paulo: Cosac Naify, 2003.  

MACHADO, Lourival Gomes. Barroco mineiro. São Paulo: Perspectiva, 2003.  

PEDROSA, Mário. Mundo, Homem, Arte em crise. São Paulo: Perspectiva, 1975.  

 

8. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

8.1 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

Em conformidade com o Projeto Pedagógico da EFLCH, a avaliação dos 

processos de ensino-aprendizagem é pensada, dentro do Curso de História da 

Arte da Unifesp, como uma contribuição para o aprimoramento constante de todo 

o processo de construção do conhecimento.  

A verificação da aprendizagem dos estudantes conta com, no mínimo, dois 

instrumentos de avaliação por unidade curricular. Esta avaliação dos processos 

de ensino-aprendizagem fica a cargo de cada professor, respeitando-se, assim, 

a autonomia docente. É o professor quem determina, no âmbito da UC sob sua 

responsabilidade, a quantidade (no mínimo duas) e o tipo de instrumento de 

avaliação a ser utilizado (prova escrita, prova oral, dissertação, seminário, 

trabalho em grupo, entre outros), de modo a alinhar a avaliação aos propósitos 

da disciplina e de seu plano de ensino. Os alunos são devidamente informados 

sobre as formas, os critérios e as datas de avaliação ao início do semestre letivo.  

A avaliação do aproveitamento se dá por meio de notas atribuídas de zero (0,0) 

a dez (10,0), computadas até a primeira casa decimal. É considerado aprovado 

o estudante que obtém nota igual ou superior a 6,0. Caso o aluno não alcance 

essa nota mínima no final da Unidade Curricular, e sua média se situe entre 3,0 

e 5,9, ele tem a possibilidade de realizar um exame. Neste caso, a nova nota é 

composta pela média aritmética entre a nota final e a nota do exame. Se o 

estudante julgar necessário, cabe solicitar uma revisão dos resultados das 

avaliações, desde que seja apresentado pedido por escrito, no período 

regulamentar definido em calendário, contendo a justificativa da solicitação. 
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De acordo com o Regimento Especial de Recuperação da Pro-Reitoria de 

Graduação da Unifesp – Prograd, o aluno que for reprovado por nota, mas que 

tiver 75% ou mais de presença em determinada Unidade Curricular, deve 

matricular-se novamente naquela UC, mas não precisará estar presente em sala 

de aula, tendo apenas que realizar as avaliações e obter notas acima da média 

6,0. Isso só vale, no entanto, para o aluno que teve uma única reprovação por 

nota num mesmo semestre. Para mais detalhes, consultar o Regimento da 

Prograd: 

https://www.unifesp.br/campus/osa2/images/PDF/regimento_prograd.pdf.  

Por fim, a Comissão do Curso de Graduação de História da Arte acompanha 

regularmente o andamento das UCs, os pedidos de trancamento, os pedidos de 

prorrogação de prazo etc., contando com a participação de estudantes e 

docentes.  

 

8.2 Sistema de Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

Em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIFESP, o 

curso de História da Arte considera que os processos de avaliação têm função 

formativa para todos os atores envolvidos no processo: gestores, professores, 

alunos e funcionários técnico-administrativos. Por isso, a avaliação não constitui 

um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou situação, sendo antes 

um mecanismo de reflexão sobre a prática e de aperfeiçoamento. 

O curso de História da Arte está submetido internamente à Avaliação das 

Unidades Curriculares, instrumento pelo qual a Pró-Reitoria de Graduação 

analisa as disciplinas dos distintos cursos oferecidos na instituição. A Prograd se 

compromete a disponibilizar os resultados e os relatórios completos das 

avaliações em sua página na internet, para que funcionem como indicadores do 

rendimento e desempenho dos estudantes, e do grau de consecução dos 

objetivos do projeto pedagógico.  

A Unifesp também utiliza o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), formado pela avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. Entretanto, até o início de 2017, quando este texto foi aprovado, 

os alunos do curso de História da Arte ainda não haviam sido submetidos à 
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avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), porque 

ainda não há um ENADE específico para História da Arte.  

Para além desses mecanismos de avaliação estabelecidos, é importante 

destacar que a Chefia do Departamento, a Coordenação de Curso e o próprio 

corpo docente fazem constantemente sua própria avaliação do funcionamento e 

do rendimento do curso, procurando corrigir, adequar e/ou melhorar o fluxo das 

Unidades Curriculares e o atendimento aos estudantes.  

Inclusive, foi nesse sentido que o curso de História da Arte submeteu seu Projeto 

Pedagógico a uma avaliação detalhada entre docentes e estudantes. Em 2015 

foi iniciada pela Comissão de Curso, assessorada pelo NDE, a revisão do Projeto 

Pedagógico do curso de História da Arte, submetido à discussão coletiva no 

Departamento de História da Arte no decorrer do ano de 2016 e no início de 

2017, em reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado. Nesse processo de 

refletir sobre o curso como um todo, foram também aplicados questionários a 

egressos, a estudantes matriculados e a docentes, levantando sugestões e 

demandas. O presente documento resulta de todo esse processo avaliativo, 

buscando, sempre que possível, incorporar as propostas recebidas e sanar as 

lacunas apontadas. 

O questionário aplicado a egressos do curso, diga-se de passagem, já era um 

instrumento utilizado pelas coordenações e continuará sendo. Afinal, é 

importante acompanharmos sua inserção no mercado de trabalho, bem como a 

continuidade – ou não – de suas atividades acadêmicas em pesquisa autônoma 

ou nos diversos programas de pós-graduação.  

Finalmente, a qualidade dos Trabalhos de Conclusão de Curso acabam 

funcionando como um termômetro adicional que indica a qualidade da formação 

oferecida, o grau de envolvimento dos estudantes com o curso, seu manejo da 

bibliografia da área, a aquisição de métodos de pesquisa e estratégias de 

argumentação.   

 

9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 



 

52	

Segundo o Regimento Interno da ProGrad (2014), atividades complementares 

são aquelas “realizadas pelo estudante nos diferentes contextos e cenários que 

tenham como objetivo complementar sua formação profissional”. Trata-se, 

normalmente, de experiências vividas fora da sala de aula, sobretudo fora das 

UCs que compõem a grade.  

No curso de História da Arte, o aluno deve cumprir 291 horas de atividades 

complementares obrigatórias para integralização, seja em cursos de extensão 

na UNIFESP ou em outras instituições; em práticas culturais como ir ao cinema, 

ao teatro e a museus de arte; podem ser horas dedicadas a uma pesquisa de 

iniciação científica; a um estágio profissional em área ligada ao curso, entre 

outras possibilidades. 

A fim de garantir que haja diversidade e que a formação complementar do aluno 

seja multifacetada, existe um limite máximo de carga horária permitida para cada 

tipo de atividade complementar. Há um limite de horas que podem ser 

computadas para iniciação científica, para estágio, para visitas a exposições e 

assim por diante, como se pode ver na tabela que consta como anexo no final 

deste documento.  

Ao longo da graduação, o estudante deve guardar certificados, entradas, folders 

e outros comprovantes das atividades complementares realizadas por ele, pois, 

na hora de entregar o seu TCC, terá que calcular o número de horas atingido e 

comprovar cada atividade. O orientador do TCC é quem confere a contagem de 

horas de atividades complementares.   

 

10. ESTÁGIO CURRICULAR 

 

O estágio do Curso de História da Arte limita-se à modalidade extracurricular não 

obrigatório, ou seja, opcional.   

I. Os estágios não obrigatórios vinculados à instituição serão celebrados por 

meio de acordos de cooperação firmados entre as empresas ou agências 

públicas e privadas e a autoridade competente da universidade.  
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II. Essa modalidade de estágio é autorizada para alunos como atividade de 

enriquecimento curricular, ou seja, como atividade complementar, que pode 

ser computada até o máximo de 90 horas.  

Os estágios não obrigatórios poderão ser autorizados nas seguintes condições:  

I. Quando o estágio oferecido integrar o itinerário formativo do estudante no 

campo da educação, contribuindo para a aprendizagem de competências 

próprias à atividade profissional e para a contextualização curricular;  

II. Quando existir compatibilidade com as atividades acadêmicas teóricas e 

práticas previstas na matriz curricular do curso;  

III. Quando a instituição cedente responde plenamente à regularidade legal no 

atendimento aos estagiários.  

Os casos excepcionais serão analisados pelo colegiado de curso.  

 

11. ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO 

 

Não se aplica ao curso de História da Arte - Bacharelado 

 

12. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

Como requisito à conclusão do curso em História da Arte e à aquisição do grau 

de Bacharel em História da Arte, o estudante deve necessariamente fazer um 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que pode assumir o formato de um texto 

mais teórico, de cunho acadêmico, ou então de um relato crítico de experiência 

(curadoria, projeto artístico, reflexão mais voltada à prática).  

Existe uma UC específica para a orientação dos TCCs prevista para o oitavo 

termo do curso. A avaliação final do TCC produzido pelo aluno poderá se dar por 

meio de parecer escrito pelo orientador ou da realização de uma banca 

presencial. Maiores detalhes sobre a elaboração de Monografias/TCCs constam 

no Regulamento que integra os Anexos. 
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13. APOIO AO DISCENTE  

 

O discente do curso de História da Arte - Bacharelado é atendido por políticas 

institucionais que visam, por um lado, fornecer assistência à sua permanência 

na Universidade e promover ações afirmativas e, por outro lado, ajudar na 

organização de sua vida acadêmica e seus estudos. 

Em relação ao primeiro ponto, a UNIFESP conta com uma Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE), órgão subordinado à Reitoria da Universidade 

Federal de São Paulo, que tem como finalidade:  

- Planejar, propor e executar as políticas de ações afirmativas, de acesso, 

permanência, de saúde, esportivas, culturais e de formação complementar 

dirigidas aos estudantes de graduação, pós-graduação stricto sensu e 

residência da Universidade;  

- Executar as atividades de assistência e promoção social, dirigidas a todos os 

estudantes da Universidade;  

- Promover políticas e programas de apoio à permanência do estudante, tais 

como moradia, transporte, alimentação e saúde;  

- Promover políticas e programas culturais, de lazer e de atividades físicas;  

- Promover políticas de apoio pedagógico e social aos estudantes da Unifesp;  

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis possui em sua estrutura organizacional 

os NAE, Núcleos de Apoio ao Estudante, que atuam em cada campus 

executando a política de Assistência Estudantil da UNIFESP. A NAE do campus 

Guarulhos conta com uma equipe  composta por psicólogos, médico, 

enfermeiros e assistente social. 

Além disso, fazem parte da estrutura da PRAE:  

- Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante, que visa contribuir para o 

cumprimento das deliberações do Plano Nacional de Assistência Estudantil 

– PNAES, no que tange ao desenvolvimento de ações na área de Atenção à 

Saúde do Estudante.  
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- Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD), um serviço multiprofissional de 

apoio aos estudantes, vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, da 

Unifesp que dever efetivar a Política de Assistência Estudantil definida pelo 

Conselho de Assuntos Estudantis. 

Em relação ao segundo ponto, ou seja, o apoio ao discente na organização de 

sua rotina acadêmica e de estudos, a Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas conta com o Núcleo de Apoio Pedagógico, constituído pelos 

servidores Técnicos em Assuntos Educacionais (T.A.E.s), que realiza o 

atendimento ao corpo discente quanto a orientações sobre a Matriz Curricular 

de cada curso da EFLCH, observando o PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e 

os Regimentos de cada Curso de Graduação. O Núcleo de Apoio Pedagógico 

propicia atendimento especializado ao discente na construção de Plano de 

Estudos para conclusão do seu curso, de modo contínuo até sua integralização 

curricular. Participa também do planejamento geral (EFLCH) e da grade semanal 

do curso. Efetua levantamentos estatísticos, dados acerca da vida acadêmica 

do aluno, desde seu ingresso até sua Graduação ou desligamento por suas 

diferentes formas ou modalidades, inclusive quando egressos, exercendo atos 

de controle e supervisão acadêmica. 

 

14. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

 

Os colegiados envolvidos na gestão acadêmica do curso são: a Comissão de 

Curso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Conselho de Departamento. 

Todos os docentes vinculados ao curso de graduação em História da Arte têm 

título de Doutor e regime de contratação de dedicação exclusiva. Desse modo, 

a Chefia de Departamento, a Coordenação do Curso, a Comissão de Curso e o 

NDE são compostos exclusivamente por professores doutores em regime de 

dedicação exclusiva. 

O Conselho de Departamento é formado por todos os docentes vinculados ao 

curso de História da Arte, bem como representantes dos discentes e dos 

técnicos-administrativos, e se reúne uma vez por mês sob presidência do Chefe 

de Departamento. No que se refere às atividades de graduação, cabe ao 
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Conselho opinar sobre a criação, modificação ou extinção de cursos em que seja 

interessado, propor a realização de concursos para docentes, opinar sobre 

mudanças nas Unidades Curriculares e no Projeto Pedagógico de Curso. Cabe 

ao Conselho de Departamento eleger a Coordenação e Vice-Coordenação de 

Curso e a Comissão de Curso na forma de votação em chapa pré-constituída. 

A Comissão do Curso de Graduação em História da Arte Bacharelado é órgão 

assessor do Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e destina-se a coordenar, planejar, elaborar e atualizar o Plano 

Pedagógico de Curso com assessoria do Núcleo Docente Estruturante - NDE de 

acordo com o artigo 30 do Regimento Geral da PROGRAD. A Comissão de 

Curso do Curso de História da Arte está vinculada ao Conselho de História da 

Arte, devendo suas decisões ser submetidas à aprovação expressa dele, 

registradas nas atas de reunião do conselho, atendidas as exigências previstas 

no Regimento Geral da UNIFESP e resguardado o atendimento às demandas 

emanadas da pró-Reitoria de Graduação. A Comissão de Curso pode designar 

comissão ou comissões para otimizar o planejamento, a execução e a avaliação 

do projeto pedagógico do curso. Ela é composta por docentes regulares do 

Curso de História da Arte Bacharelado da UNIFESP, todos empossados em seus 

cargos, e por representação do corpo discente e dos Técnicos Administrativos 

em Educação - TAE, da seguinte forma: 4 (quatro) docentes do curso, sendo que 

a Comissão elegerá entre eles o Coordenador e o Vice-coordenador e designará 

o NDE; 1 (um) representante discente regularmente matriculado; 1 (um) 

representante dos Técnicos Administrativos em Educação - TAE.  A Comissão 

do Curso de Graduação em História da Arte é presidida pelo Coordenador do 

Curso e, na sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Coordenador, tem mandato 

de dois anos, e seu reúne uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que 

for convocada. Suas atribuições específicas estão definidas em regulamento 

próprio (em anexo). 

O NDE é o órgão consultivo e de coordenação didática responsável pela 

concepção, implantação e alteração dos Projetos Pedagógicos do Curso de 

História da Arte da EFLCH/UNIFESP, destinado a elaborar e implantar a política 

de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar a sua execução, ressalvada a 

competência dos Colegiados superiores. O NDE do Curso de História da Arte 
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constitui-se por um conjunto de docentes, instância assessora da Comissão de 

Curso de Graduação em História da Arte (CCG), com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso. É constituído por, no mínimo, 5 

(cinco) docentes e mais um suplente, todos titulares de cargo pertencentes ao 

departamento de História da Arte, contratados em regime de dedicação 

exclusiva, e coordenado pelo Coordenador de Curso. Reúne-se ordinariamente 

uma vez por semestre e extraordinariamente sempre que necessário. Os 

objetivos do NDE são assessorar, permanentemente e de forma integrada, na 

formulação, implementação, acompanhamento, consolidação, avaliação e 

atualização dos Projetos Pedagógicos do Curso de História da Arte. Suas 

atribuições específicas estão definidas em regimento próprio (em anexo). 

 

15. RELAÇÃO DO CURSO COM O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO  

 

O Departamento de História da Arte sedia atualmente os seguintes Grupos de 

Pesquisa cadastrados entre os Diretórios de Pesquisa na Plataforma Lattes – 

CNPq: Arte, Política e Filosofia; Estudos da Tradição Clássica; Cinema Latino-

Americano e Vanguardas Artísticas - Diálogos entre Construção, Expressão e 

Espacialidade; Grafias e Iconografias do Corpo; Grupo de Estudos Arte da Ásia.  

Vem abrigando, igualmente, vários grupos de estudo: Antropologia e Arte   

(desde 2014); Barroco Global (desde 2012); LEME - Laboratório de Estudos 

Medievais (desde 2017); Arte Japonesa: diálogos (desde 2012);  Análise Fílmica 

(desde 2012); Grafias e Iconografias do Corpo (desde 2010); Arte e Fotografia; 

Arte no Brasil e na América Latina; Cidade, Arquitetura e Preservação em 

Perspectiva Histórica; Cinema latino-americano e vanguardas artísticas – 

diálogos entre construção, expressão e espacialidade (desde 2010); Corpo, 

gênero e sexualidade na Arte Antiga (desde 2012); Estudos da Tradição Clássica 

(2014); Gestão Cultural e Curadoria (desde 2015); grupo de pesquisa do DGP- 

CNPQ Ehpala (Etnografia e História das Práticas Artísticas e das Línguas das 

Áfricas, desde 2016); Arte a Patrimônio Cultural na América Latina (2016); 
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Barroco Global: abordagens transculturais e trans-históricas para a América 

Latina (2016). 

Os alunos também são convidados a participar dos seminários organizados pelo 

Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, e, aqueles que se 

interessam por ingressar na pesquisa, são estimulados a concorrer a bolsas de 

iniciação científica e a participar do Congresso Acadêmico da Unifesp, 

apresentando papers. 

Quanto à extensão, são promovidos, pelos docentes, eventos, cursos e projetos 

no próprio campus e fora dele, estendendo-os para a comunidade. Professores 

do curso de História da Arte ministram regularmente palestras na Fundação Ema 

Klabin e no Museu de Arte de São Paulo, a partir de parcerias com estas 

instituições culturais. Docentes de História da Arte coordenaram o importante 

projeto Mais Cultura nas Escolas, parceria com o Ministério da Cultura, que 

envolveu estudantes de nosso curso na assessoria a escolas públicas de todo o 

Brasil interessadas em implementar projetos artísticos. Dentre as atividades de 

extensão promovidas pelo Departamento de História da Arte em 2016, pode-se 

destacar o curso “O visível e o invisível na vida guarani”, que convidou 

representantes indígenas a ministrarem aulas, oficinas e debates sobre filmes a 

estudantes do curso e a interessados em geral. Dentre as atividades 

extensionistas promovidas em 2017, pode-se mencionar o projeto 

Contracondutas, parceria com a Escola da Cidade que envolveu alunos e artistas 

na construção de uma base móvel multiuso que servirá futuramente como palco 

para atividades artísticas e culturais dentro do campus Guarulhos e fora dele. 

Parcerias com CEU Pimentas têm sido desenvolvidas, como a exposição de 

Xilogravura Japonesa Ukiyo-e, organizada pelos alunos, que ministraram aulas 

sobre o assunto nas salas de aula (2012). 

De acordo com a exigência da Lei 13.005 de junho de 2014, o curso de História 

da Arte irá progressivamente implementar, ao longo de três anos, a 

curricularização da extensão. 279 horas do curso serão dedicadas a atividades 

extensionistas planejadas e desenvolvidas por estudantes e docentes dentro de 

Ucs específicas para essa finalidade, a saber: Laboratório I, Laboratório II e 

Laboratório III. 
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16. INFRAESTRUTURA  

 

A estrutura da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp é 

formada por dois prédios com área total de 26.785 m2 que abrigam 51 salas de 

aula equipadas com projetores, teatro de 2265 m2 e 30 laboratórios e salas para 

grupos de pesquisa, sendo um destes, com 153 m2, dedicado às três UCs de 

Laboratórios de Práticas e Pesquisas que compõe o curso de História da Arte.  

Há ainda um espaço expositivo de 50 m2, de uso não exclusivo do curso de 

História da Arte, que pode comportar mostras elaboradas por alunos, exposições 

temporárias e exercícios de curadoria desenvolvidos nas UCs de Laboratórios 

de Práticas e Pesquisas que compõe o curso de História da Arte.  

Os alunos tem à sua disposição 3 laboratórios de informática, sendo 1 para os 

alunos de graduação, 1 para os alunos de pós-graduação e 1 para as 

licenciaturas de Letras. O laboratório dos alunos de graduação conta com 84 

postos de trabalho para alunos com computadores conectados à Internet e dois 

postos para monitores. Os docentes do curso de História da Arte possuem 6 

salas que comportam os 21 professores do curso e nas quais se realiza o 

atendimento a alunos. A Coordenação do Curso possui sala própria na qual os 

alunos podem encontrar o coordenador.  

A Biblioteca da EFLCH tem uma área de 1903 m2 e espaço para 174.000 

volumes. Seu acervo encontra-se em fase de desenvolvimento e atualmente é 

composto por aproximadamente 42.088 livros (obras de referência, bibliografia 

básica e literatura em geral), 3.3715 fascículos de periódicos (revistas técnico-

científicas, jornais, folhetos) e 291 multimeios (CD-ROMs, DVDs e fitas de 

vídeo), totalizando cerca de 45.200 itens. A Biblioteca possui acesso às bases 

de dados: Jstor, Early English Books On-Line (EEBO), Proquest, além de 37 e-

books e 13 bases de dados na área de humanidades (da empresa* GALE*). 

Além disso, todos os docentes e os alunos têm acesso ao portal PERIÓDICOS 

da CAPES. Todas as bases podem ser acessadas simultaneamente por diversos 

usuários tanto no campus como remotamente através de configuração do Proxy 

realizada no browse de pesquisa.  
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Há no campus ainda Restaurante Universitário, Centro de Memória, quadra 

poliesportiva, teatro com capacidade para 733 pessoas e amplo espaço exterior 

de convivência. 

O curso de graduação em História da Arte conta com equipamentos próprios 

para ensino, pesquisa e atendimento aos alunos, tais como: televisão de LED de 

55” para exibição de filmes e outros produtos audiovisuais; microfones para uso 

dos professores; caixa de som; scanner HP; impressora laser color HP; 

gravadores de voz digitais; câmera de vídeo digital e câmera fotográfica digital. 

O Departamento de História da Arte obteve a doação de aproximadamente 3000 

livros do Instituto de História da Arte da Universidade Humboldt de Berlim e 

aproximadamente 1500 livros do Instituto de História da Arte da Universidade de 

Berna. A Fundação Getty de Los Angeles, Estados Unidos, doou o seguinte 

volume total de itens: 5532 volumes, que se organizam em 2655 publicações 

específicas sobre artistas e suas obras respectivas, além de 2625 volumes de 

periódicos tradicionais atualizados, ligados ao campo de estudo da História da 

Arte. A doação inclui, ainda, obras de referência indispensáveis, tais como 

léxicos e dicionários que estabelecem a terminologia da área de conhecimento, 

bem como as diversas publicações realizadas pelo próprio Getty Research 

Institute. 

Os edifícios da EFLCH atendem plenamente aos quesitos de acessibilidade (nbr 

9050). 

 

17. CORPO SOCIAL  

 

17.1 Docentes 

N° Nome 
Área de Formação -  
Doutor(a) em: Titulação 

Regime de 
Dedicação 

1 Ana Maria Pimenta Hoffmann História - Artes Doutorado DE 

2 André Luiz Tavares Pereira Direito – Historia Social e Artes Doutorado DE 
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N° Nome 
Área de Formação -  
Doutor(a) em: Titulação 

Regime de 
Dedicação 

3 Angela Brandão História – História da Arte Doutorado DE 

4 Cássio da Silva Fernandes Ciências Sociais – História Doutorado DE 

5 Carolin Overhoff Ferreira 

Ciência de Teatro/Seminário de 

Cinema – Ciência de Teatro/ História 

da Arte 

Doutorado DE 

6 Elaine Cristina Dias Ciências Sociais – História Social Doutorado DE 

7 Flavia Galli Tatsch História – História Doutorado DE 

8 Ilana Seltzer Goldstein  
Ciências Sociais – Antropologia 

Social 
Doutorado DE 

9 Jens Michael Baumgarten 
História da Arte – História e História 

da Arte 
Doutorado DE 

10 José Geraldo Costa Grillo História - Arqueologia Doutorado DE 

11 Letícia Coelho Squeff História – Arquitetura e Urbanismo  Doutorado DE 

12 Manoela Rossinetti Rufinoni 
Arquitetura e Urbanismo – Arquitetura 

e Urbanismo 
Doutorado DE 

13 Marina Soler Jorge Sociologia - Sociologia Doutorado De 

14 
Marta Denise da Rosa 

Jardim 
Serviço Social – Ciências Sociais Doutorado DE 

15 Michiko Okano Ishiki 
Arquitetura e Urbanismo – 

Comunicação e Semiótica 
Doutorado DE 

16 Osvaldo Fontes Filho Filosofia – Filosofia  Doutorado DE 

17 Pedro Fiori Arantes 
Arquitetura e Urbanismo – 

Arquitetura e Urbanismo 
Doutorado DE 

18 Vinicius Pontes Spricigo 
Desenho Industrial – Ciência da 

Informação 
Doutorado DE 

19 Virginia Gil Araújo História - Artes Doutorado DE 

20 
Yanet Aguilera Viruéz 

Franklin de Matos  
Filosofia - Filosofia Doutorado DE 
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N° Nome 
Área de Formação -  
Doutor(a) em: Titulação 

Regime de 
Dedicação 

21 Youssef Alvarenga Cherem 
Relações Internacionais – 

Antropologia Social 
Doutorado DE 

 

 

17.2 Técnicos Administrativos em Educação 

 

N° Nome Cargo/Função   
Local de atuação 

1 Mariana Puridade Coordenadora NAE/ Assistente Social   

NAE  Núcleo de Apoio 

Estudantil – Campus 

Guarulhos 

2 Isabel Cristina da Conceição 
Assistente Administrativo / Secretária 

do Departamento de História da Arte 
  

Secretaria Acadêmica 

Campus Guarulhos 

3 Hilton Pereira da Silva  Técnico em Tecnologia da Informação    

Divisão de TI –Guarulhos / 

Laboratório de TI 

4     Cristiane de Melo Shirayama  
Coordenadora da Biblioteca/ 

Bibliotecária 
  

Biblioteca Campus 

Guarulhos 

5    Jean Aparecido da Cunha Técnico de Assuntos Educacionais   

Apoio Pedagógico Campus 

Guarulhosa 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Regulamento da Comissão de Curso 

 

Regulamento da Comissão de Curso 

Curso de História da Arte (bacharelado) 

Estabelece regras para o funcionamento da 

Comissão do Curso de História da Arte da 

UNIFESP. São Paulo, 14 de outubro de 

2014. 

 

Da natureza e finalidade 

Art. 1º. A Comissão do Curso de Graduação em História da Arte Bacharelado é 

órgão assessor do Conselho de Graduação da Pró-Reitoria de Graduação e 

destina-se a coordenar, planejar, elaborar e atualizar o PPC com assessoria do 

Núcleo Docente Estruturante - NDE de acordo com o artigo 30 do Regimento 

Geral da PROGRAD.  

§1º. A Comissão de Curso do Curso de História da Arte está vinculada ao 

Conselho de História da Arte, devendo suas decisões ser submetidas à 

aprovação expressa dele, registradas nas Atas de reunião do conselho, 

atendidas as exigências previstas no Regimento Geral da UNIFESP e 

resguardado o atendimento às demandas emanadas da pró-Reitoria de 

Graduação.  

§2º. A Comissão de Curso pode designar comissão ou comissões para otimizar 

o planejamento, a execução e a avaliação do projeto pedagógico do curso.  

 

Da composição e funcionamento da Comissão de Curso 

Art. 2º. A Comissão de Curso é composta por docentes regulares do Curso de 

História da Arte Bacharelado da UNIFESP, todos empossados em seus cargos, 
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e por representação do corpo discente e dos Técnicos Administrativos em 

Educação - TAE.  

§1º. A Comissão de Curso será composta por 6 (seis) membros assim 

constituídos:  

I – 4 (quatro) docentes do curso, sendo que a Comissão elegerá entre eles o 

Coordenador e o Vice-coordenador e designará o NDE;  

II – 1 (um) representante discente regularmente matriculado;  

III – 1 (um) representante dos Técnicos Administrativos em Educação - TAE.  

§2º. O conjunto dos representantes do corpo docente terá um suplente que 

substituirá seus pares nas ausências justificadas.  

§ 3º - O representante discente deverá ter um suplente que o substituirá em 

casos de impedimento.  

§ 4º - O representante TAE deverá ter um suplente que o substituirá em casos 

de impedimento.  

§ 5º - Os membros docentes da Comissão serão eleitos em reunião do Conselho 

de História da Arte, convocado para esse fim, mediante candidatura prévia. 

§ 6º - A escolha e a indicação dos representantes discentes serão realizadas em 

pleito organizado para esse fim, do qual tomarão parte todos os estudantes de 

História da Arte, regularmente matriculados no curso.  

§ 7º - A escolha e a indicação dos representantes dos Técnicos Administrativos 

em Educação serão realizadas em pleito organizado para esse fim, do qual 

tomarão parte todos TAE’s.  

Art. 3º. A Comissão do Curso de Graduação em História da Arte Bacharelado 

será presidida pelo Coordenador do Curso e, na sua ausência ou impedimento, 

pelo Vice-Coordenador.  

§1º. - No caso de impedimento do Coordenador e do Vice-Coordenador, a 

Comissão será presidida por um docente previamente indicado pela Comissão 

do Curso para tal fim.  

§2º. O Coordenador poderá delegar funções ao Vice-Coordenador. 
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Art. 4º. O Coordenador do Curso de História da Arte deve ser docente portador 

do título de doutor, aprovado pela Congregação e homologado pelo Conselho 

de Graduação. 

§1º. Dois meses antes do término do mandato da Comissão de Curso, esta 

deverá organizar consulta aos docentes para candidaturas e eleição direta da 

nova Comissão a ser realizada pelo Conselho do Departamento de História da 

Arte.  

§2º. Caberá ao Conselho do Departamento de História da Arte definir os 

procedimentos relativos à consulta, respeitando as normas do estatuto da 

Universidade no tocante à paridade e à proporcionalidade.  

Artigo 5º. O mandato da Comissão de Curso é de dois anos, podendo ser 

renovado por uma vez consecutiva, por período de igual duração.  

Artigo 6º. Os mandatos dos Membros da Comissão de Curso terão duração 

variável, conforme relacionados abaixo:  

I – representantes docentes: dois anos;  

II – representantes discentes: um ano;  

III – representantes TAE’s: dois anos; 

Artigo 7º. Os membros da Comissão de Curso ou seus suplentes que se 

ausentarem injustificada e sucessivamente das reuniões ordinárias previstas em 

calendário deverão ser substituídos, devendo a Comissão de Curso providenciar 

novo processo de escolha para recompor o quadro de seus membros.  

Artigo 8º. A Comissão do Curso de História da Arte reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez por mês, por convocação do coordenador do curso, sendo o calendário 

de reuniões agendado na primeira reunião do ano letivo e, extraordinariamente, 

quando necessário.  

§ 1º. Nos casos em que seja necessária a convocação de reuniões 

extraordinárias observar-se-á:  

I – prazo mínimo de 48 horas;  
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II – a solicitação pelo Coordenador ou por pelo menos 1/3 dos membros, 

mediante documento, dirigido ao Coordenador, contendo os motivos da 

convocação.  

III – a maioria simples do quorum máximo, para a realização da mesma.  

§ 2º. As reuniões terão início na hora previamente agendada desde que haja 

maioria simples do quorum máximo previsto, ou 30 minutos após o horário 

agendado com o quorum presente.  

§ 3º. A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias deverá ser pública e 

divulgada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.  

§ 4º. Os trabalhos da Comissão do Curso de História da Arte deverão ser 

registrados em ata, elaborada por secretário ad hoc.  

 

Das atribuições e competências da Comissão de Curso 

Art. 9º. A Comissão do Curso de Graduação em História da Arte Bacharelado 

tem as seguintes atribuições e competências:  

I – coordenar, orientar e assegurar a qualidade do ensino de graduação em 

conjunto com o corpo docente, discente e técnicos envolvidos, em consonância 

com o PDI e PPI da UNIFESP e com as Diretrizes Curriculares Nacionais;  

II – elaborar e implementar as estratégias, diretrizes e normas necessárias para 

garantir o pleno funcionamento do projeto pedagógico do Curso;  

III – a Comissão de Curso designará o NDE, que dela fará parte, com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento e atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do PPC 

IV - promover a integração e acompanhar o desenvolvimento das Unidades 

Curriculares que compõem a matriz curricular do curso, além de acompanhar a 

oferta de UCs eletivas que complementam o currículo fixo;  

V. – acompanhar a execução do currículo, estabelecendo em conjunto com os 

docentes das Unidades Curriculares os conteúdos e duração das mesmas, 

propondo, quando couber, a reformulação da Matriz Curricular a ser submetida 

ao Conselho de Graduação da UNIFESP;  
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VI – normatizar e apreciar as solicitações de trancamento de matrícula;  

VII – normatizar e apreciar as solicitações de transferência interna e externa, 

inclusive a compatibilidade curricular dos candidatos e as providências 

necessárias;  

VIII – normatizar e apreciar as solicitações de matrícula de alunos especiais, em 

conformidade com o previsto no Artigo 50 da Lei n° 9.394/96;  

IX – normatizar, apreciar e emitir parecer conclusivo às solicitações de 

aproveitamento de estudos concluídos com êxito e de experiência profissional;  

X – fixar normas específicas para as Atividades Complementares de graduação 

do Curso de História da Arte;  

XI – normatizar a elaboração e formas de apresentação da Monografia, ouvidos 

os docentes da área;  

XII – credenciar Unidades Curriculares para oferta a Domínio Conexo e fixar pré-

requisitos a UCs quando couber;  

XIII – autorizar matrículas em UCs de Domínio Conexo e estabelecer critérios de 

seleção quando a oferta de vagas for menor que a demanda;  

XIV – apreciar petições e emitir pareceres conclusivos quando couber;  

XV – propor alterações no Regimento do Curso de História da Arte, submetendo-

as primeiramente à aprovação do Conselho de História da Arte para posterior 

submissão ao Conselho de Graduação.  

Art. 10. Além das descritas no artigo anterior, são atribuições da Comissão de 

Curso:  

I – estabelecer objetivos e metas para a gestão do Curso de Graduação em 

História da Arte Bacharelado;  

II – opinar sobre o número de vagas para matrícula inicial no curso;  

III – opinar sobre o perfil docente para ocupação das vagas relacionadas à 

graduação, disponíveis para preenchimento;  

IV – desempenhar as demais atribuições que lhe forem determinadas pelo 

Regimento Geral da UNIFESP e pelos órgãos deliberativos superiores;  
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V – decidir os casos omissos no presente regulamento e eventuais 

excepcionalidades após consulta ao conselho de História da Arte.  

Art. 11. Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação.  

 

                                                                                                          Guarulhos, 

14 de outubro de 2014. 

 

 

Profª Drª Leticia Coelho Squeff 

Coordenadora do curso de graduação de História da Arte 
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Anexo 2: Regimento do NDE 

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO CURSO 

DE HISTÓRIA DA ARTE – EFLCH / UNIFESP 

 

Estrutura e normatiza o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de História 

da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Paulo (EFLCH/UNIFESP) e em conformidade com a Resolução 

CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010, Parecer CONAES n°. 4, de 17 de junho 

de 2010 e Portaria UNIFESP nº 1.125, de 29 de abril de 2013. 

 

CAPÍTULO 1º 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de História da Arte da 

EFLCH/UNIFESP. 

CAPÍTULO 2º 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 2º - O NDE é o órgão consultivo e de coordenação didática responsável pela 

concepção, implantação e alteração dos Projetos Pedagógicos do Curso de 

História da Arte da EFLCH/UNIFESP, destinado a elaborar e implantar a política 

de ensino, pesquisa e extensão e acompanhar a sua execução, ressalvada a 

competência dos Colegiados superiores. 

Art. 3º - O NDE do Curso de História da Arte constitui-se por um conjunto de 

docentes, instância assessora da Comissão de Curso de Graduação em História 

da Arte (CCG), com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização dos Projetos 

Pedagógicos do curso. 

Art. 4º - O NDE pode designar comissão(ões) transitória(s) para elaboração e/ou 

otimização de atividades relacionadas ao planejamento, avaliação e revisão dos 

Projetos Pedagógicos do Curso de História da Arte. 
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CAPÍTULO 3º 

DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 5° - Os objetivos do NDE são assessorar, permanentemente e de forma 

integrada, na formulação, implementação, acompanhamento, consolidação, 

avaliação e atualização dos Projetos Pedagógicos do Curso de História da Arte. 

Art. 6º - São atribuições do NDE: 

I. cooperar na elaboração, implantação e atualização do PPC; 

II. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

zelar pela integração curricular interdisciplinar das diferentes atividades 

de ensino constantes do currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

campo de atuação profissional e em diálogo com as políticas públicas de 

educação; 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de graduação em História da Arte; 

V. opinar sobre questões curriculares; 

VI. colaborar com os programas de mobilidade nacional e internacional e de 

ações afirmativas da UNIFESP, opinando, propondo e criando condições 

para a implantação de suas políticas institucionais; 

VII. analisar e propor as modificações na organização curricular, na matriz 

curricular, nos planos de ensino das unidades curriculares do Curso, no 

ementário, na avaliação ensino-aprendizagem, na metodologia e em 

estratégias pedagógicas, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de História da Arte; 

VIII. dar ampla divulgação do PPC à comunidade acadêmica do curso, por 

meio de ações que agreguem o corpo docente e discente e promovam 

espaços de debate e de participação qualificada, tendo em vista a 

consolidação do curso. 
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CAPÍTULO 4º 

DA COMPOSIÇÀO E CONSTITUIÇÃO 

Art. 7° - O NDE do Curso de História da Arte será constituído por, no mínimo, 5 

(cinco) docentes e mais um suplente, todos titulares de cargo pertencentes ao 

departamento de História da Arte, contratados em regime de dedicação 

exclusiva, escolhidos entre seus pares, em conformidade com o previsto no 

parágrafo único do Art. 1º deste regimento. 

§1º - O (a) Coordenador(a) de Curso e vice-coordenador(a) são membros natos 

do NDE e tem por atribuição específica estabelecer o diálogo entre a Comissão 

Curricular de Curso e o NDE.  

§2º  - Os membros do NDE escolhidos por seus pares terão um mandato de dois 
anos, podendo ser reconduzidos por igual período uma única vez. 

§3º - A primeira renovação dos membros do NDE será feita, excepcionalmente, 

de 50% de seus membros a fim de assegurar a continuidade no processo de 

acompanhamento do curso. 

§4º - Excepcionalmente, a composição do NDE será mantida três meses antes 

de visitas do MEC ou avaliações, ainda que isso implique ampliação do prazo 

estipulado no § 2º deste artigo. 

CAPÍTULO 5º 

DA COORDENAÇÃO 

Art. 8º - O NDE será coordenado pelo Coordenador do Curso. 

Art. 9º - Compete ao coordenador do NDE: 

I - coordenar e dar condução político-pedagógica e acadêmica ao NDE; 

II - convocar, presidir e elaborar a pauta das reuniões do NDE, designando dia, 

hora e local da realização; 

III – encaminhar à Comissão de Curso de Graduação em História da Arte as 

discussões do NDE; 

IV – representar o NDE, quando necessário. 

CAPÍTULO 6º 
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DAS REUNIÕES DO NDE 

Art. 10º – O NDE reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por 

semestre, sendo o calendário agendado na primeira reunião do ano letivo da 

Comissão de Curso de Graduação e, extraordinariamente, quando necessário. 

§ 1º A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador do NDE, 

com informações sobre hora, local e pauta da reunião, fornecidas no prazo 

mínimo de 48 horas antes da realização da sessão. 

§ 2º Nos casos em que seja necessária a convocação de reuniões 

extraordinárias, observar-se-á um prazo de no mínimo 24 horas para a 

realização da sessão. 

§ 3º Os trabalhos do NDE deverão ser registrados em ata, elaborada por um(a) 

secretário(a) designado(a) para tal função ou nos casos de impedimento ou 

ausência deste(a), por um dos membros indicado no início dos trabalhos da 

sessão. 

CAPÍTULO 7º 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 11º - Alterações a este regulamento deverão ser submetidas e aprovadas 

em reunião da Comissão de Curso de Graduação em História da Arte convocada 

para tal finalidade.  

Art. 12º - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 

de Curso e levados às instâncias pertinentes, quando necessário. 

Art. 13º - Este regulamento entrará em vigor, imediatamente, após sua 

aprovação em reuniões do Departamento de História da Arte, da Câmara de 

Graduação e homologado pela Congregação da EFLCH. 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Leticia Coelho Squeff 

Coordenadora do Curso de História da Arte 

UNIFESP – CAMPUS GUARULHOS 
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Anexo 3: Regulamento de TCCs 

 

Regulamento de TCCs  

 

Capítulo I – Da natureza do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 

1. Elaborar e apresentar um TCC é um requisito fundamental para que o aluno 

obtenha o título de Bacharel em História da Arte.  

2. Há duas possibilidades de formato e natureza para o TCC. Ele pode consistir 

na redação de uma monografia resultante de uma investigação de caráter 

científico, desenvolvida no correr dos três últimos termos do curso de História 

da Arte, ligada ou não a uma pesquisa desenvolvida como iniciação científica. 

Ou pode consistir em uma uma reflexão sobre práticas concretas do aluno, 

tais como o planejamento detalhado de um projeto cultural próprio, relatos 

sobre curadorias, processos artísticos desenvolvidos, entre outras 

possibilidades.  

3. O aluno escolherá o formato do TCC após discutir com seu orientador que 

gênero de reflexão e que tipo de texto se encaixam melhor com seu perfil e 

com seus futuros objetivos acadêmicos e profissionais. 

4. Para submeter o TCC, o aluno deverá ter realizado 80% dos créditos 

necessários à integralização do curso de Bacharelado de História da Arte. 

Capítulo II – Do orientador: 

1. O orientador do TCC deverá pertencer ao quadro de docentes do curso de 

História da Arte. 

2. A co-orientação poderá ser realizada por docentes do curso de História da 

Arte ou externos a ele. 

3. O Apoio Pedagógico da EFLCH lançará os professores orientadores 

indicados na Pasta Verde e estes serão responsáveis pela emissão das notas 

e lançamento da frequência de seus orientandos referentes à disciplina de 

Orientação de TCCs. Ao mesmo tempo, essa carga horária será computada 

para eles como horas de docência.   
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4. A orientação será formalizada por meio da assinatura de um formulário, a ser 

providenciado e entregue pelo aluno antes do final de seu 7º termo.  

5. O rompimento do vínculo entre orientador e aluno, advindo de qualquer uma 

das partes, será analisado pela Comissão de Curso de Graduação (CCG), 

que poderá conversar com as partes e sugerir um novo orientador para o 

aluno. 

6. O professor poderá orientar até no máximo 4 (quatro) alunos de graduação 

por ano letivo, salvo exceções que poderão ser estudadas pela CCG.  

7. Cabe ao orientador acompanhar a elaboração da pesquisa ou da reflexão 

sobre a prática realizada pelo aluno, que culminará na apresentação da forma 

final do TCC.  

Capítulo III – Do orientando: 

1. Todo aluno tem direito a ser orientado por um docente do Curso de História 

da Arte, sendo a escolha, a princípio, do próprio aluno em concordância com 

o orientador indicado – contanto que o orientador tenha vagas para 

orientação naquele ano. Casos que não ocorram desta maneira serão 

decididos pela CCG. 

2. A escolha do orientador deverá ser obrigatoriamente definida até o final do 

sétimo termo, podendo a coordenação do curso ser consultada caso o 

estudante tenha dúvidas.  

3. O aluno deverá preencher um formulário e colher a assinatura do professor 

indicado para a orientação antes de se matricular na UC de Orientação de 

TCCs, prevista para o 8º termo. As matrículas sem indicação de professores 

orientadores via formulário serão indeferidas.  

4. O orientando deve seguir o cronograma de reuniões e entregas acordado 

com seu orientador.  

5. O vínculo entre orientando e orientador pode ser quebrado por qualquer uma 

das partes, mediante justificativa, se uma ou ambas as partes entenderem 

que o trabalho não está sendo desenvolvido a contento. 

Capítulo IV – Dos formatos do TCC: 
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1. O TCC consistirá num trabalho escrito apresentado de acordo com as regras 

da ABNT, com revisão gramatical e adequado ao seguinte formato: 

a. Capa: instituição, curso, título, orientador, autor, data; 

b. Sumário com divisões e subdivisões de capítulos; 

c. Corpo: times ou arial 12, espaçamento 1,5; 

d. Notas de rodapé: times ou arial 10, espaço simples; 

e. Referências bibliográficas; 

f. Anexos. 

Outros elementos pré-textuais ou pós-textuais poderão ser acrescentados ao 

documento – como epígrafe, dedicatória, agradecimentos, caderno de 

ilustrações, transcrição de entrevistas – mediante concordância do orientador.   

2. Quando houver defesa da tese, deverão ser entregues para os membros da 

banca, 03 cópias impressas em papel e encadernadas ou em cópias 

digitais, arquivo PDF, se este formato for a preferência dos membros da 

banca. Quando não houver a defesa, o aluno deverá entregar uma cópia para 

o orientador em cópia impressa em papel e encadernada ou em cópia digital, 

arquivo PDF, de acordo com a indicação do professor. 

3. No caso do formato pesquisa acadêmica, o corpo do texto deverá 

compreender um mínimo de 40 páginas; no relato crítico da experiência, um 

mínimo de 30 páginas. 

Capítulo V - Dos Prazos de TCC  

1. O TCC deverá ser entregue aos membros da banca até 20 dias antes da data 

da defesa. A defesa deverá ser realizada antes do encerramento do semestre 

e fechamento da Pasta Verde.  No caso de optar por não realizar a defesa, o 

aluno deverá entregar o TCC ao professor orientador até 20 dias antes do 

fechamento da Pasta Verde.  

Capítulo VI – Da avaliação: 

1. A avaliação poderá ser feita de duas maneiras: mediante a atribuição de nota 

e a redação de um breve parecer pelo próprio orientador, levando em conta 

o processo e o produto final do trabalho; ou mediante a realização de uma 
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banca presencial, com arguições de no mínimo dois convidados. Tal decisão 

cabe ao orientando e ao orientador conjuntamente. 

2. No caso das bancas presenciais, os TCCs serão apresentados oralmente, de 

forma sintética, pelo aluno, e em seguida serão arguidos pelos membros da 

banca, em data e local a serem definidos pelo professor responsável. Nesse 

caso, a nota final consistirá na média aritmética simples entre as duas notas 

atribuídas. 

3. Será considerado aprovado o aluno que receber nota maior ou igual a 6,0 

(seis). 

4. O aluno que receber nota menor que 6,0 (cinco) deverá se submeter a um 

Exame, que consistirá na reapresentação do TCC, modificado de acordo com 

as sugestões da banca ou do parecer do orientador, em data a ser 

estabelecida de acordo com o calendário da UNIFESP. 

5. Ao aluno cabe a possibilidade de recurso nos termos das demais UC‘s do 

Curso de História da Arte. 

Disposição Final 

Os casos não contemplados por este Regulamento ou exceções que surjam 

serão decididos pela CCG do Curso de História da Arte ou por comissão criada 

para regular TCCs. 
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Anexo 4: Tabela de Atividades Complementares 

 

PARTE A: Atividades com carga horária FIXA (carga horária estipulada abaixo) 

Tipos de Atividades Carga Horária FIXA 

1. Iniciação Cientifica 90h por Iniciação Científica 

2. Trabalhos publicados 

 
15h por trabalho 

3. Trabalhos apresentados (palestras, congressos, simpósios, debates, 

seminários etc.) 
8h por trabalho 

4. Defesas assistidas (Graduação/Pós-Graduação) 3h por defesa 

5. Participação em trabalhos científicos 15h por participação 

6. Visita a acervo, reserva técnica de museu, galerias de arte 3h por visita 

7. Visita a espaço cultural (museu, centro cultural, instituto cultural) 3h por visita 

8. Festival ou mostra de vídeo, cinema, dança contemporânea, 

performance, teatro 
3h por visita 

9. Visita a ateliê de artista 3h por visita 

10. Visita a ateliê de produção 3h por visita 

11. Concertos, Recitais, Teatro, Cinema etc. 3h por evento 

12. Participação em exposição (como artista expositor da obra) 8h por participação 

13. Restauração, instalação e catalogação de acervo: museu, 

pinacotecas, centros culturais etc. 
8h por atuação 

14. Participação em atividades de rotina relativas à Arte-Educação. 8h por participação 

15. Apoio pedagógico – excursões culturais educativas, aulas de 

laboratório, feiras etc. 
8h por atividade 

PARTE B: Atividades com carga horária VARIÁVEL (carga horária especificada no documento 
comprobatório) 

PARTE B: Atividades com carga horária VARIÁVEL Carga Horária VARIÁVEL  

16. Participação em: curso, minicurso, workshop, semana cultural, 

seminário, ciclo de palestras, congressos, conferências, encontros 

científicos etc. 

5h por participação, ou carga 

horária especificada no 

documento 
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17. Assistência e/ou atuação em ateliê de artista ou em curadoria, 

produção e montagem de exposição de arte. 

15h por atuação, ou carga 

horária especificada no 

documento 

18. Atuação em monitorias /educativos. 

Inscrição em salão ou concurso de arte contemporânea 

15h por atuação, ou carga 

horária especificada no 

documento 

19. Participação em Curso de Extensão relacionado à área de História 

da Arte 

15h por participação, ou carga 

horária especificada no 

documento 

20. Participação em Grupos de Estudos vinculados à pesquisa 
Carga horária especificada no 

documento 

21. Monitoria de projetos do Departamento de História da Arte 
Carga horária especificada no 

documento 

22. Estágio extracurricular 

90h por estágio ou carga 

horária especificada no 

documento 

23. Outras atividades: especificar (sujeito à aprovação) 
Carga horária especificada no 

documento 

Carga Horária Total a ser Cumprida 291h 
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Anexo 5: Tabela comparativa das matrizes 

 

Semestre Matriz anterior Matriz nova 

1 

Leitura e Interpretação de Textos Leitura e Interpretação de Textos 

Introdução à História da Arte Introdução à História da Arte 

Arte Ocidental I: secs XVIII e XIX Arte Moderna I: séc. XIX 

Domínio Conexo Eletivo Arte Contemporânea 

Imagem e Ciência (excluída) Arte Antiga 

2 

Lab. de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte I 

Lab. de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte I 

Arte Ocidental II: sec. XX Arte Moderna II: Vanguardas 

Domínio Conexo Eletivo Arte no Brasil I 

Filosofia Geral Filosofia Geral 

História do Cinema História do Cinema 

3 

Lab. de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte II 

Lab. de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte II 

Arte Ocidental III: Antiguidade e 

Idade Média 
Arte Medieval 

Museologia e Patrimônio 
Patrimônio e Museus: preservação e 

restauração 

Historiografia e Teoria da Arte  Historiografia e Teoria da Arte  

Antropologia e Arte Antropologia e Arte 

4 

Lab. de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte III 

Lab. de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte III 

 Arte Ocidental IV: Renascimento e 

Barroco 
Arte e Cultura do Renascimento 

História da Fotografia História da Fotografia 

História da Arte Ameríndia Artes Ameríndias 

Sociologia da Arte Sociologia da Arte 

5 

Eletiva 
Barroco e Classicismos - sécs. XVII e 

XVIII 

Arte e Educação História da Arte e Educação 

Arte Contemporânea Estudo das Exposições 

Eletiva Arte no Brasil II 

Domínio Conexo Eletivo Domínio Conexo Eletivo 
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Semestre Matriz anterior Matriz nova 

6 

Cinema Contemporâneo Cinema Contemporâneo 

Design e Propaganda História do Design 

Arte da Ásia Arte da Ásia 

Eletiva Artes das Áfricas 

Domínio Conexo Eletivo Domínio Conexo Eletivo 

7 

Monografia I Domínio Conexo Eletivo 

Arte do Islã e do Mundo Árabe Arte do Islã 

Arte da África Eletiva 

Filosofia da Arte e Estética Filosofia da Arte e Estética 

Eletiva Eletiva 

8 

Monografia II Trabalho de Conclusão de Curso 

Eletiva Eletiva 

Eletiva Eletiva 

Eletiva Eletiva 

Eletiva Domínio Conexo Eletivo 

 

 


