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REGULAMENTO  

I – Nome do curso 

História da Arte: Leituras e Contextos – Módulo 1 

 

II – Apresentação: breve descrição do curso 

O curso “História da Arte: Leituras e Contextos – Módulo 1” abordará os principais períodos e 

movimentos artísticos, suas características plásticas e visões de mundo como forma de 

propiciar um dialogo entre os conteúdos de cada disciplina e a linguagem artística ampliando 

assim as possibilidades de reflexões significativas em sala de aula.  Para tanto, a abordagem 

utilizada preconizará o entendimento do currículo enquanto espaço de cultura para que os 

cursistas e posteriormente seus alunos possam estabelecer relações entre a cultura e as 

manifestações da vida cotidiana.  

 

III – Justificativa 

A expansão da semiosfera, o reino dos signos, é de tal forma acelerada atualmente que a 

tarefa de mediar os objetos culturais tornou-se, na mesma medida, tão mais importante 

quanto complexa. Posto que tais signos formam a base de nossa cultura na 

contemporaneidade é imprescindível que os professores estejam aptos a decodifica-los e 

compreende-los a fim de que possam instrumentalizar seus alunos na árdua tarefa de 

interagir de maneira crítica e reflexiva com o mundo que os rodeia. Sendo o currículo do 

Estado de São Paulo um espaço de cultura é fundamental que a escola consiga vincular o 

conhecimento à cultura, ou seja, que entenda todo o saber acumulado pela humanidade 

como fruto de uma construção coletiva intermediada pelos costumes, crenças e 

características tanto de quem produz o conhecimento quanto de quem dele se apropria. 

 

 

IV – Objetivos Gerais – indicar os resultados pretendidos 

 Fomentar nos professores e alunos uma aproximação com a história 

das artes visuais possibilitando assim o entendimento de sua relação 

com a vida em sociedade e as transformações culturais ocorridas 
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através dos séculos. 

 Desenvolver ações e estratégias na utilização das artes visuais como 

forma de ler e compreender o mundo contemporâneo como uma 

totalidade articulada e não apenas estuda-lo por meio da 

memorização de fatos e conceitos desarticulados.  

 Mostrar as possibilidades de trabalho interdisciplinar, a partir dos 

diferentes olhares que permeiam áreas do conhecimento sobre o 

tema. 

 Apresentar alternativas de estudo dos Referenciais Curriculares a 

grupos de professores, de modo que possam servir de instrumentos 

para o seu desenvolvimento profissional. 

 Possibilitar ao professor utilizar referenciais artísticos como 

instrumentos de síntese de conhecimentos, sentimentos e visões de 

mundo de um grupo, povo ou época. 

 

 

V – População-alvo – qualificação dos participantes 

Professores e gestores da diretoria de ensino da região de Piracicaba com graduação em Arte, 

Língua Portuguesa, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Educação Física, Pedagogia ou 

Normal superior. 

 

VI – Vagas oferecidas – indicar o número de vagas 

40 vagas 

 

VII – Inscrição, validação e desistência – definir critérios 

A inscrição será realizada através de formulário de inscrição específico e o mesmo será 

validado pela comissão organizadora do curso, observando-se a adequação ao publico alvo 

pretendido e anuência do diretor da escola. O preenchimento de vagas obedecerá à ordem 
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de recebimento das fichas de inscrição.  A desistência após a inscrição se dará por meio de 

solicitação encaminhada à coordenação do curso até cinco dias antes do inicio das aulas. Aos 

inscritos que não comparecerem às três primeiras aulas e que não entregaram a solicitação 

de desistência na data prevista será requerido aos diretores das respectivas escolas sedes que 

encaminhem uma justificativa por escrito que deverá ser assinada por ambos (professor 

inscrito e diretor).  

 

VIII – Carga horária 

30 horas 

 

IX – Período de realização do curso 

13/08/2014 a 22/10/2014 

 

 

X – Critérios de avaliação 

 
FREQUENCIA 

 

A frequência será contabilizada com base nas listas de presenças observando-se o mínimo 

75% de participação nas aulas e atividades programadas para a certificação; 

 

APROVEITAMENTO 

 

A avaliação do aproveitamento será realizada qualitativamente com base nas seguintes 

critérios: 

 

i. Atividade 

 

a) Cada cursista desenvolverá uma situação de aprendizagem fundamentada na temática de 

no mínimo um conteúdo desenvolvido e de acordo com o Currículo do estado de São Paulo 

do componente curricular que leciona; 
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Dentre os critérios de avaliação desta etapa, serão ainda considerados os seguintes 

conceitos: 

 

I. Atividade não validada 

i) Em branco; 

ii) Realizadas com conteúdos desconectados da atividade proposta; 

 

II. Atividade validada 

i) Resposta coerente com a atividade proposta sendo considerado Satisfatório para acima de 

50% de pertinência e atendimento a proposta; 

ii) Resposta coerente com a atividade proposta sendo considerado Insatisfatório para 

pertinência avaliada entre 1% e 50%; 

 

As avaliações serão realizadas pelo PCNP's responsável pelo curso podendo solicitar ao 

cursista (caso haja prazo hábil) que refaça total ou parcialmente a(s) atividade(s) enviada(s) 

estabelecendo novo prazo de entrega de acordo com o cronograma do curso. 

 

 

ii. Participação 

 
 Os cursistas se reunirão em grupos e apresentarão aos demais cursitas uma situação de 

aprendizagem dentre as elaboradas pelos membros do grupo e realizadas em sala de aula. A 

referida apresentação será sob a forma de apresentação de slides digitais compatível com os 

softwares mais utilizados (Powerpoint ou Keynote) ou banner impresso das atividades 

realizadas com os alunos envolvendo todo o processo metodológico da aplicação da situação 

de aprendizagem bem como os resultados obtidos; 

 

APROVEITAMENTO GERAL 
 

Para todos os efeitos, realizar no mínimo 75% do total das atividades propostas no curso e ter 

média de aproveitamento com conceito Satisfatório, no total de atividades do curso, 

considerando-se as atividades de avaliação. 
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XI – Avaliação 

O curso será avaliado através de pesquisa de satisfação a ser preenchida pelos cursistas 
participantes. 

 


