ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE EDUCAÇÃO
O CURSO:
Visa fomentar a produção e circulação de saberes acerca das diferentes manifestações artísticas e expressivas
no campo da Educação, objetivando oferecer possibilidades de formação sensível e crítica frente às
características e especificidades da Arte-Educação.
Para tanto, o curso estrutura-se por meio módulos elaborados junto à especialistas das áreas da Arte e da
arte-educação, buscando atender às demandas de formação de professores dos Ensinos Infantil e
Fundamental e Pedagogos e também de Professores de Educação Artística e de Artes Visuais, todos
interessados em elaborar pensamentos e estratégias educativas frente o trabalho com as Artes.
Os conteúdos serão desenvolvidos de diferentes formas, incluindo exposição dialogada, estudos individuais e
em grupos e diversas oficinas criativas e atividades práticas em laboratório.
MÓDULOS:
PROCESSOS DE CRIAÇÃO
EDUCAÇÃO E HISTÓRIA DA ARTE
EDUCAÇÃO, ARTE E LINGUAGEM
ARTES POÉTICO-VISUAIS
EXPRESSÃO CORPORAL E JOGO SIMBÓLICO-TEATRAL
PRÁTICAS EDUCATIVAS E MUSICALIDADE
CORPO, DANÇA E MOVIMENTO
EDUCAÇÃO, FOTOGRAFIA, CINEMA E TECNOLOGIAS
LITERATURA, POESIA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
PESQUISA DE MATERIAIS E ARTES EXPRESSIVAS
CULTURA BRASILEIRA: ARTE E EXPRESSÃO
ARTE PERFORMÁTICA E TÉCNICAS CIRCENSES
ARTE CULINÁRIA E EDUCAÇÃO SENSÍVEL
ARTE-TERAPIA E ARTE PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
CARGA HORÁRIA: 360h
DURAÇÃO ESTIMADA: 18 meses
ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:
Os conteúdos serão desenvolvidos de diferentes formas, incluindo exposição oral dialogada, estudos
individuais e em grupo, oficinas criativas, análises críticas de textos e vídeos, etc, de acordo com as
especificidades de cada módulo que compõe o curso. Por tratar-se de uma proposta de formação que
contempla a experimentação em Artes, são previstas aulas práticas, assim como deverão ser oferecidas
oportunidades de workshops, para o desenvolvimento de técnicas artísticas variadas, e visitas guiadas à
museus, mostras e exposições. Para a conclusão do curso, para além do cumprimento da carga horária mínima
de 75% e das atividades avaliativas de cada um dos 14 módulos, faz-se necessária a apresentação de artigo
científico como Trabalho de Conclusão de Curso.
COORDENAÇÃO: Profa. Dra. Gabriela Fiorin Rigotti
contato: gabifrigotti.arteeducfimi@gmail.com

