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Currículo 
 
2016 

Disciplina 
TP - Tópicos de Pesquisa: Tecnologias e Criatividade 

Unidade 
Acadêmica 
PIPAUS 

Período 
2021.2 

Carga Horária 
Código CONTAC: 
 Teórica 

60 
Prática 
00 

Total 
60 horas 

Natureza 

Pós-graduação 
Stricto Sensu 
Obrigatória  

Grau Acadêmico Habilitação 
Mestre 
 

Pré-requisito 

Não tem  

 

Co-requisito 

Não tem  

 

EMENTA 

Estudo do processo criativo. documentação do projeto poético em diferentes linguagens. 
Paralelos e divergências entre a pesquisa em artes, urbanidades e sustentabilidade e a 
metodologia científica. A relação ao longo do tempo entre tecnologias e criatividade. 
Atividades práticas de criação, práticas em tecnologias, metodologias ativas e atividades mão-
na-massa. 

OBJETIVOS 

- Despertar, incentivar, motivar o uso de tecnologias em vivências, intervenções projetos, 
obras e ações interdisciplinares; 
 

- Permitir uma visão e experimentação empírica das relações entre tecnologias e 
criatividade como um ciclo infinito por meio de atividades práticas; 

 
- Apresentar ferramentas que permitam à percepção entre paralelos e divergências entre a 

pesquisa em artes, urbanidades e sustentabilidade e a metodologia científica; 
 

- Integrar os conteúdos por meio de um trabalho final em grupo e 
interdisciplinarconstruídos e não naturalmente concebidos. 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Relações entre tecnologias e criatividade sob a ótica interdisciplinar e o contexto 

histórico e evolucionário humano; 
2. Processo criativos na educação; 
3. Atividades mão-na-massa, a relação entre os materiais e o processo criativo; 
4. O Espaço e o ambiente virtual como limitador e ampliador da criatividade; 
5. Tecnologias disruptivas, corte a laser, impressão aditiva, eletrônica e programação 

para leigos; 
6. Programação gráfica para criação de obras artísticas e de comunicação e difusão do 

conhecimento; 
7. A diversidade como base para projetos criativos; 
8. Atividades práticas para integração dos conteúdos trabalhados. 

METODOLOGIA 

 

- Encontros síncronos remotos via internet 
 

- Debates de textos previamente lidos e videos via dinâmicas síncronas e assíncronas. Uso da 
metodologia Sala de Aula Invertida 

 
- Atividades mão na massa 

 

- Atividades em ambientes virtuais 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

• Trabalho integrador feito em grupo - 30%; 

• Preparação de um artigo sobre a temática Tecnologias e Criatividade no contexto do PIPAUS - 
30%; 

• Atividades práticas - 40%. 
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