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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Bacharelado em Artes Aplicadas: Ênfase em Cerâmica 

Ano: 2021 Semestre: 3º semestre ERE 

Professor(a): Zandra Miranda  

Turno: Noturno Currículo: 2017 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Unidade curricular 

Prática de Ateliê - Projetos 

 

Departamento 

DAUAP 

Período 

Optativa oferecida 
à todos os períodos 

Carga Horária 

Código CONTAC Teórica 

26 

Prática 

40h 

Total 

66h 

Natureza 

Optativa 

Grau acadêmico / Habilitação 

Bacharelado  

Pré-requisito / Co-requisito 

Não há 

EMENTA 
Elaboração de projetos práticos, individuais ou coletivos, propostos de maneira autônoma pelos 
alunos, relacionando os conteúdos de cerâmica desenvolvidos durante todo o percurso. 

 

OBJETIVOS 
-Reforçar a importância da elaboração do projeto na produção artística. 

-Permitir o exercício da autonomia num espaço plenamente experimental. 

-Orientar projetos propostos pelos alunos articulando os conteúdos vistos durante todo o curso. 

-Abrir espaço para discussões, pesquisas e realizações práticas que poderão se desdobrar no 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1ª aula – Apresentação do programa da disciplina e sua dinâmica, introdução à teoria das cores. A 
expressão pessoal através das cores. Apresentação de textos e referências. 
2ª aula – Apresentação da regulamentação do curso sobre o TCC, referências de normatização 
científica e metodologia da pesquisa em Artes. 
3ª aula – Conversa com artista convidado. 
4ª aula – Elaboração de resenha sobre a conversa com o convidado. Discussão sobre o tema ou 
objeto da pesquisa em arte e sobre arte. 
5ª aula – Seminários de apresentação de projetos dos alunos – discussão dos projetos. 
6ª aula – Tarefa assíncrona: leitura e produção de texto. Tema ou objeto. 
7ª aula – Seminários de apresentação de projetos dos alunos. Discussão sobre os objetivos (geral e 
específico) da pesquisa em arte e sobre arte. 
8ª aula – Tarefa assíncrona: leitura e produção de texto. Delimitação de objetivos gerais e específicos 
na pesquisa de cada aluno. 
9ª aula – Seminários de apresentação de projetos dos alunos. Discussão sobre a metodologia da 
pesquisa em arte e sobre arte. 
10ª aula – Tarefa assíncrona: leitura e produção de texto. Delimitação da metodologia adequada à 
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pesquisa de cada aluno. 
11ª aula - Seminários de apresentação de projetos dos alunos. Discussão sobre as referências teóricas 
e práticas ou artísticas, pertinentes à pesquisa em arte e sobre arte propostas pelos alunos. 
12ª aula – Tarefa assíncrona: leitura e produção de texto. Indicação de referências e articulação com 
a proposta de pesquisa de cada aluno. Indicação em imagens e texto. 
13ª aula - Discussão sobre a formatação do arquivo final de projeto de pesquisa a ser desenvolvido 
pelo aluno em seu Tcc. Apresentação da pesquisa prática e seu histórico em imagens e projeto 
completo com cronograma. 
14ª aula – Entrega final do projeto de pesquisa e do arquivo de indicação de orientadores para o 
colegiado de curso de Artes Aplicadas. Avaliação final. 
 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas com apresent     de slides(síncrono).  

Seminários de apresentação de projetos dos alunos. Espaço de debate (síncrono). 

Pla                             -mail (assíncrono);  

                     rientadas: leitura e produção de textos para o projeto (assíncrono); 

A                   : Produção expressiva individual (assíncrono); 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1- Avaliação das tarefas de produção de texto – 50 pontos 
2- Avaliação da produção plástica – 50 pontos 

 

BIBLIOGRAFIA  
 

-KANDINSKY, Wassily. Gramática da Criação. Edições 70-Brasil, 2008. 

-OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2009 

-OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

-SALLES, C.  Gesto inacabado: processo de criação artística. São Paulo: Annablume, 1998. 

-COMMENTZ, Sonja. Fragiles: porcelain, glass & ceramics. Berlin: Gestalten, 2008.  

-TURNER, Anderson (Ed.). Ceramic Sculpture: inspiring techniques. Westerville: The American 

Ceramic Society, 2009  

-HANAOR, Ziggy. Breaking the mould. Black Dog USA, 2007. 

-KLANTON, Robert. Fragiles. Die Gestalten Verlag, 2008. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

A                 
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Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 
 

 
______________________________ 

Professor(a) responsável 
 

 
______________________________ 

Coordenador(a) 
(Carimbo) 

 


