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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Bacharelado em Artes Aplicadas: Ênfase em Cerâmica 

Ano: 2023 Semestre: 1º semestre 

Professor(a): Ricardo Coelho e Bruno Amarante 

Turno: Noturno Currículo: 2017 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Unidade curricular 

Prática de Ateliê III 

Departamento 

DAUAP 

Período 

1º período 

Carga Horária 

 Teórica 

16,5 h (18 ha) 

Prática 

49,5 h (54 ha) 

Total 

66h (72ha) 

Natureza 

Obrigatória 

Grau acadêmico / Habilitação 

Bacharelado: Artes Aplicadas 

Pré-requisito 

Prática de Ateliê II 

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 estudantes 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, ou em séries plástico-poéticas autorais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª aula – breve apresentação das propostas da disciplina, bem como dos instrumentos de avaliação; 
apresentação das linhas de pesquisa que podem ser adotadas no desenvolvimento do TCC 

2ª aula – O que eu penso ser um TCC? O que eu penso para o meu TCC? A partir de discussão prévia 
realizar um exercício de escrita livre realizado durante a própria aula.  
Definição e exposição introdutória do conceito de Ciência e metodologias de pesquisa 
 
3ª aula – A necessidade de delimitação: estratégias e possibilidades – Exemplos práticos 

4ª aula – Como delimitar o tema; o problema; a problemática, o contexto e o referencial teórico de uma 
pesquisa 

5ª aula – Como chegar a uma hipótese de trabalho clara?  
Como desenvolver uma linguagem plástico-poética pessoal? Propostas de exercícios práticos. 

6ª aula – exercício/exposição coletiva com os problemas da pesquisa pessoal de cada estudante  

7ª aula – exercício/exposição coletiva com os problemas da pesquisa pessoal de cada estudante  

8ª aula – atendimento livre  

9ª aula – Metade do semestre – Apresentação dos primeiros estudos práticos e propostas para o 
desenvolvimento de uma série plástico-poética com pelo menos 3 trabalhos ao final de disciplina. 

10ª aula – atendimento livre e orientação voltada para a produção plástico-poética 
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11ª aula – atendimento livre e orientação voltada para a produção plástico-poética 

12ª aula – atendimento livre e orientação voltada para a produção plástico-poética 

13ª aula – Orientação individualizada para elaboração do  pré TCC ou memorial descritivo  

14ª aula – Orientação individualizada para elaboração do  pré TCC ou memorial descritivo 

15ª aula – Orientação individualizada para elaboração do  pré TCC ou memorial descritivo 

16ª aula – Orientação individualizada para elaboração do  pré TCC ou memorial descritivo 

17ª aula – Entrega do pré-projeto de TCC; apresentação de três peças acabadas e apresentação em 
Power Point de até 15’ para todos os colegas da turma 

18ª aula – Entrega do pré-projeto de TCC; apresentação de três peças acabadas e apresentação em 
Power Point de até 15’ para todos os colegas da turma 

METODOLOGIA  

- Exposição dialogada com auxílio de slides referentes aos principais conceitos da disciplina e 

apresentação de referências artísticas em diversas linguagens. 

- Atendimento pessoal e discussões coletivas visando a clara formulação dos objetos de estudo 

- Atendimento pessoal e suporte técnico e conceitual para as propostas plástico-poéticas feitas pelos 
estudantes. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão três os instrumentos de avaliação utilizados: 

1- Presença e regularidade nas discussões de aula e nos espaços abertos para orientação 
individualizada – 20 pontos 

2- Avaliação do pré-projeto de TCC ou memorial descritivo – 20 pontos 
 
3- Apresentação em Power Point de até 15 minutos – 20 pontos 
 
4- Avaliação de pelo menos três peças de cerâmica acabadas relacionadas ao tema do TCC ou de 
pesquisa plástico-poética pessoal – 40 pontos 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Hanaor, Ziggy. Breaking the mould. Black Dog USA, 2007. 

Klanten, Robert. Fragiles. Die Gestalten Verlag, 2008. 

Turner, Anderson. Ceramic Sculpture - Inspiring Techniques.  Westerville: The American Ceramic Society, 

2009. 

Vários. 500 Ceramic sculptures. New York: Lark Books, 2009. 

Vecchio, Mark del. Postmodern Ceramics. London: Thames and Hudson, 2001. 

 
Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 
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(Carimbo) 
 

 


