
 
 

 
 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA: Seminário de 
Pesquisa 

CÓDIGO: DAV00436 
  

DEPARTAMENTO/CURSO:  
DARTES/ Licenciatura em Artes Visuais 

CARGA HORÁRIA: 120Hs 

PRÉ-REQUISITOS:                                        
 

CRÉDITOS: 6 

PROFESSOR(A):  Pritama Morgado Brussolo 
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2021/1 

 
  EMENTA:  
 
Estudo do processo de pesquisa científica. Apresentação e discussão da prática de pesquisa de 
cada estudante. Orientação metodológica para a elaboração e desenvolvimento de monografia 
de conclusão de curso. 
 OBJETIVOS: 
 

1) Evidenciar o caráter dialético da pesquisa científica.  
      2)  Articular a prática pessoal atual de investigação dos alunos com o processo de pesquisa, 
de modo a identificar a fase prioritária em que se encontram, a fim de que possam planejar o 
desenvolvimento de sua pesquisa, a elaboração e a redação de suas monografias.   
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

1) Apresentação das principais linhas de pesquisa 2) Apresentar modos de fazer um pré-
projeto para um TCC 3) Ajudar na escolha das palavras chaves que conduzirão o trabalho 
4) Pergunta e problema de pesquisa  5) Objetivos geral e especifico 6) Revisão de 
Literatura 7) Justificativa e Metodologia de pesquisa em/sobre artes  8) Apresentação dos 
pré-projetos finais 

 
 
ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: 
 
Por meio das principais linhas de pesquisa que permeiam o campo das artes, os alunos irão ter 

apresentações de convidados para ajuda-los a compreender os eixos referenciais do campo 

das artes visuais, e assim, participar de discussões acerca do assunto específico de cada linha: 

Arte-educação, Teoria e Critica e Poéticas. A partir de aulas expositivas, com apresentações 

diferentes pré-projetos, os discentes irão partir para a produção prática de seu próprio pré-



projeto a partir de uma linha especifica, a fim de propiciar a experiência prática dos 

conteúdos ministrados em sala de aula, materializando o aprendizado.  

AVALIAÇÃO: 

1. Assiduidade, participação e produtividade em sala = 10 pontos 
2. Apresentação do projeto final = 10 pontos  
3. A nota final será a soma das avaliações 1 + 2 / 2. 
4. A repositiva será em relação as avaliações de número 2. 
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