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CAMPUS: Alaor Queiroz de Araújo – Goiabeiras – Vitória 

CURSO: ARTES VISUAIS 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: DLCE 

IDENTIFICAÇÃO: Educação não Escolar em Artes Visuais I 
CÓDIGO: 

EAD12635 
  

DISCIPLINA OU ESTÁGIO: 
DISCIPLINA 

PERÍODO: 
2017/1 

OBRIGATÓRIA(X) 
OPTATIVA         (   ) 

REQUISITOS:  
Não possui pré-requisito 
 

CRÉDITOS: 
05 

CH TOTAL: 
105 HORAS 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA 
45 

EXERCÍCIO 
30 

LABORATÓRIO 
30 

OUTRA 
- 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA: 30 

 

EMENTA: 

 As políticas artísticas e culturais em contextos não escolares. Estudos de projetos de extensão e de 
pesquisa na área da educação não escolar para compreender a concepção de arte presente neles e os 
modos de mediação da Arte propostos. Mapeamento dos espaços não escolares do município com 
experiências de arte e cultura, ou arte e saúde, arte e meio ambiente, entre outras. Proposta de 
Projetos de extensão e de pesquisa na área da educação não escolar. 

 

OBJETIVOS: 

A) Organizar ações educativas para espaços não escolares de aprendizagem; 

B) Compreender as diferenças educacionais dos espaços não escolares; 

C) Estabelecer diálogos profícuos com profissionais parceiros; 

D) Estabelecer cronograma de trabalho continuado para atendimento de demandas  na área da 
saúde, expositivo e comunidades. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Espaço não-escolar: o que é? 
Bases teóricas sobre Arte e saúde. 
Bases teóricas sobre museus. 
Organizações comunitárias. 
Planejamentos estratégicos. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas serão ministradas através do Ambiente Virtual de Aprendizagem, consistindo em aulas gravadas 
e em webconferências que auxiliarão as aulas presenciais no encontro semanal no Polo. As atividades 
de fixação de conteúdo estão presentes tanto no AVA quanto na atividade no Polo, junto ao tutor 
presencial, assim como em atividades de campo para exercícios e coleta de dados dos trabalhos 
investigativos propostos. Serão feitas leituras presentes na bibliografia, assim como de leituras 
complementares disponíveis no AVA. 
De modo geral, a metodologia desenvolvida às disciplinas dos cursos EaD/UFES visa a estimular o 
aluno aprendente à inserção nos saberes a elas comuns e assim se materializa: os materiais didáticos 
são produzidos ou selecionados pelos professores e dispostos nos AVAs das disciplinas aos 
estudantes, acompanhados de um Mapa de Atividade, que apresenta os objetivos,  descreve, regula e 
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orienta o estudante passo a passo quanto ao processo de integralização da disciplina; os estudantes 
conhecem o material didático, assistem às exposições acerca dos conteúdos feitas pelos professores 
em quantas webconferências forem previstas; socializam os saberes com os pares nos encontros 
presenciais nos polos e nos ambientes virtuais de aprendizagens, por meio dos recursos didáticos e 
midiáticos lá disponíveis. Havendo dúvidas sobre os conteúdos estudados, elas são apresentadas aos 
tutores, presencial ou virtualmente, que devem dirimi-las. Persistindo as dúvidas, os tutores 
estabelecem interfaces com os professores, dando ao aluno o feedback imediatamente. Os professores 
visitam os estudantes nos polos, com vistas a mais bem integrá-los às especificidades e aos saberes 
das disciplinas sob suas responsabilidades e ao Curso que integralizam. 

  

RECURSOS DE ENSINO: 

RECURSOS DE ENSINO: Material teórico/prático selecionado pelo professor da disciplina; artigos 
científicos, livros, revistas e imagens impressos ou digitais; filmes, animação e audiovisuais diversos, 
laboratórios de informáticas dos polos, aparelhos receptores de dados móveis; internet; vídeo-aulas e 
webconferências; plataforma que hospeda os AVAs dos cursos, cujo uso propicia, dentre outras 
possibilidades, a criação e gerenciamento de grupos de estudo; criação de fóruns; de perfis de usuários 
e/ou de grupos configuráveis; de chat, de bibliotecas virtuais, para disponibilização de material de 
estudo ou entrega de trabalhos; de quadro de avisos; de trocas de mensagens, de correspondência 
individual ou para grupos etc. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

• Avaliação NÍVEL I (peso na disciplina: 49%) assim distribuídos: 
o Avaliação processual das atividades presenciais no polo e participação e presença no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
o Tarefas na plataforma. 
o Tarefas  no encontro presencial. 

 

• Avaliação NÍVEL II (peso na disciplina: 51%) 
     - Tarefa: Relatório de pesquisa (duas etapas). 
     - Tarefa: Visita a museus virtuais. 
 

 

• Critérios gerais: 
o Nível I (49%) + Nível II (51%) = Média da Disciplina (100% ) 
o Para aprovação na disciplina o aluno deve obter nota igual ou superior a 70% no Nível I 

e no Nível II. 
o A média de 70% deve ser obtida em ambos os níveis.  
o O aluno que obtiver média inferior a 70% em um dos níveis, ou em ambos, deverá fazer 

uma prova final.  
 

Para o aluno que fizer prova final a nota final da disciplina é dada por média simples entre a Média da 
Disciplina e a Nota da Prova Final, sendo que, para obter aprovação, o aluno deve aferir no mínimo 
50% de média final. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHO, Lívia Marques. O ensino de artes em ONGS. São Paulo:Cortez, 2009 

REBOUÇAS, Moema L.M e MAGRO, Adriana. A cidade que mora em mim.Vitória:EDUFES,2009. 

SIMSON, Olga de Moraes. Educação não escolar: cenários da criação.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANPAP, Anais dos Encontros da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas dos anos 

de 2007, 2008 e 2009. 

BARBOSA, Ana Mae e COUTINHO, Rejane Galvão. Arte/educação como mediação cultural e social. 

São Paulo: UNESP, 2009. 

SOUSA, E; Tessler, E; Slavutzky, A. A Invenção da Vida - Arte e Psicanálise. RS. 2001. 

 

ASSINATURA (S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) 

Adriana Magro 
 
 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/edson-sousa-elida-tessler-abrao-slavutzky

