
PLANO DE DISCIPLINA: Suporte e expressão (80H) CÓDIGO:  DAV00262
DEPARTAMENTO/CURSO: DARTES/ARTES VISUAIS CARGA HORÁRIA: 80 h

PRÉ-REQUISITOS: NÃO                                CRÉDITOS: 4

PROFESSOR(A): Edison do Carmo Arcanjo VIGÊNCIA/PERÍODO: 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2021/1
EMENTA: Contextualização histórica da utilização de suportes alternativos na produção
artística.  Relação entre suporte e expressão,  hierarquias  técnicas  tradicionais  e rupturas,
especialmente, no século XX. Reflexões teóricas a partir da elaboração de trabalhos poéticos
individuais e/ou coletivos.
OBJETIVOS: Produzir e refletir sobre suporte e expressão no campo artístico considerando
o caráter relacional entre alterações técnicas e respostas poéticas, entre as quais, a inclusão
de materiais perecíveis e, mais recentemente, a ampla utilização do conceito de reciclagem.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1] O papel como condutor de memórias, poéticas e expressividade na arte contemporânea;

2] Histórias de papel: da comunicação à arte;

3] Papel feito a mão: fibras na arte brasileira

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO:
Aulas  expositivas  (síncronas)  com  via  Google  Meet  com  orientação  de  leitura  (aulas
assíncronas) e pesquisa de materiais para produção de trabalhos contextuais (local do/da
estudante). 

RECURSOS: Computador com internet, bibliografia digital  disponibilizada pelo professor e
recursos próprios (do/a estudante) como papel de refugo, cola, tesoura e outros. Disposição
para improvisos.

AVALIAÇÃO:
1) Frequência e assiduidade; 2) Participação ativa nas aulas Síncronas; 3) Apresentação de
trabalhos.

A nota será o resultado dos 3 itens acima somados totalizando 100 pontos para a média final
máxima e 60 pontos de média final mínima para aprovação.
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