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Disciplina: Arte e Cultura Contemporânea Código: TCI152 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual      (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH semanal síncrona: 1h 
CH semanal assíncrona: 1h 
CH total semanal: 2h 
CH Total disciplina: 30h 

Padrão (PD): 
15h 

Laboratório (LB): 
15h Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

 

Prática 
Específica 
(PE): 0 

 

Estágio de Formação 
Pedagógica (EFP): 0 

Extensão 
(EXT): 0 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 0 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
História da Arte. O conceito de estética e de arte crítica. Estética dos produtos midiáticos nas 
comunicações visuais. Tendências artísticas contemporâneas e suas relações com o contexto 
industrial e tecnológico. O cartaz. O desenho industrial. A arte dos objetos. Leitura crítica dos 
universos espaciais na arquitetura e no urbanismo. 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Módulo 1. Linha do tempo da história da arte e movimentos artísticos 
Módulo 2. Art Nouveau 
Módulo 3. Art Déco 
Módulo 4. Cubismo 
Módulo 5. Futurismo 
Módulo 6. Dadaísmo 
Módulo 7. Surrealismo 
Módulo 8. Design Russo 
Módulo 9. De Stijl 
Módulo 10. Bauhaus 
Módulo 11. Kitsche e Pop Art 
 

 
OBJETIVO GERAL 

Instrumentalizar o futuro profissional de comunicação institucional para que conheça os 
referenciais de arte que influenciaram o design gráfico contemporâneo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Proporcionar a construção de referenciais sobre diferentes artistas e movimentos artísticos que 
influenciaram o design gráfico. 
2. Promover a aplicação de conhecimentos de arte no planejamento gráfico de publicações. 
3. Estimular a compreensão da correlação entre a ideologia que movia os movimentos artísticos 
e suas expressões nas obras que as representam.  
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida em 15 semanas de aulas, de 07/05/2021 a 13/08/2021, mais uma 
semana para exame (de 16/08/2021 a 21/08/2021), totalizando 16 semanas. Será utilizado o 
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ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma Moodle da UFPR (o UFPR Virtual – 
https://ufprvirtual.ufpr.br) com conteúdos para aprofundamento teórico e de apoio sobre arte e 
cultura contemporânea (textos, slides, vídeos, links, podcasts, artigos acadêmicos e e-books 
servirão como base para o desenvolvimento de discussões e atividades sobre a influência da arte 
e cultura contemporânea no design gráfico atual). Para as aulas síncronas semanais de 1 (uma) 
hora cada (que incluirão revisão de conteúdos e esclarecimento de dúvidas), poderão ser 
utilizados os softwares Microsoft Teams, WebConf da RNP ou Jitsi. Todos via UFPR Virtual. 
Todos os materiais e conteúdos das atividades das aulas síncronas serão disponibilizados para 
os alunos que não puderem participar da aula em tempo real. As aulas síncronas acontecerão 
todas as sextas-feiras, das 9h às 10h. 

a) sistema de comunicação: a professora vai acompanhar a participação dos alunos nas 
atividades propostas pelos relatórios, postagem de tarefas e ferramentas de feedback disponíveis 
na UFPR Virtual, além de contato por e-mail, no endereço institucional da professora 
(anacarolaraujosilva@ufpr.br).  

b) modelo de monitoria digital: o atendimento tutorial aos alunos nas atividades remotas será via 
demandas no próprio sistema on-line e também no horário reservado à disciplina dentro da grade 
horária do curso para encontros síncronos. O monitor ajudará a professora nesse processo 
(estará cadastrado na UFPR Virtual), atendendo demandas dos alunos, além de auxiliar na 
elaboração de conteúdos destinados ao subsídio das atividades.  

c) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: tanto a professora 
quanto os alunos têm acesso ao suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento da disciplina 
na modalidade de ensino remoto, pois os discentes que não possuem computadores ou acesso 
à internet podem solicitá-los via editais de inclusão digital da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis) da UFPR. 

d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: o plano e o programa da disciplina serão apresentados e disponibilizados aos alunos 
no primeiro dia de aula. No planejamento da disciplina, o período de ambientação com os recursos 
tecnológicos acontece junto ao Módulo 1, na primeira semana de aula, quando os alunos terão 
acesso a conteúdo para estudos e dos tutoriais do UFPR Virtual, além de suporte na aula síncrona 
e auxílio do monitor.  

e) identificação do controle de frequência das atividades: o registro de frequência será computado 
pela conferência dos relatórios do UFPR Virtual (acesso aos conteúdos disponibilizados), 
postagem de tarefas das atividades propostas e ferramentas de feedback disponíveis no UFPR 
Virtual, além da obediência aos prazos de postagem das tarefas. Cada atividade será avaliada e 
pontuada, sendo notas e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas 
da UFPR Virtual.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

Média entre duas notas: 
 
1) NOTA 1 (100 pontos): para cada módulo, a partir do módulo 2, haverá uma série de 
exercícios sobre o movimento artístico tratado no módulo, valendo 10 pontos e 1h30 de 
frequência cada série de exercícios (totalizando 10 atividades). 
2) NOTA 2 (100 pontos): seminários sobre aplicações contemporâneas dos movimentos 
artísticos estudados. A cada módulo (a partir do 2), um grupo apresentará exemplos de 
aplicações contemporâneas em produtos comunicacionais/artísticos/arquitetônicos do 
movimento artístico estudado. A apresentação deverá ser, obrigatoriamente, com 
compartilhamento de vídeo e áudio dos alunos apresentadores e valerá 50 pontos e 7h30 de 
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frequência. O grupo também poderá enviar o vídeo com a gravação da atividade. O trabalho 
deverá contar com um material escrito a ser entregue via UFPR Virtual, valendo 50 pontos e 
7h30 de frequência.  

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC, 2000. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521636670.  
 
SANTOS, Jana Cândida Castro dos; SOUZA, Jéssica Pinto de. História da arte e do design. Porto 
Alegre: Sagah, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595026582.  
 
SOUZA, Dulce América de; BATISTA, Valdoni Moro. História da arte. Porto Alegre: Sagah, 2019. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500068.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

HURLBURT, A. Layout: O design da página impressa. São Paulo: Mosaico, 1980.  

ITAÚ CULTURAL. Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 
https://enciclopedia.itaucultural.org.br.  

RAIMES, Jonathan; BHASKARAN, Lakshmi. Design retrô: 100 anos de design gráfico. São 
Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2007. 

SANNA, Angela Domenica; OLIVETI, Chiara. Artes Gráficas. Rio de Janeiro: Scala / Paisagem, 
2010. 

SILVA, José Carlos Plácido da; PASCHOARELLI, Luis Carlos (Orgs.). Bauhaus e a 
institucionalização do design: reflexões e contribuições. São Paulo: Estação das Letras e 
Cores, 2011. 

 
 

Professoras da Disciplina: Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinaturas: __________________________________________ 

 
 
Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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Setor/Depto: Sept/TCI Período: 2020 

Disciplina: Arte e Cultura Contemporânea                                         Código: TCI152 

Turma: A/2020 Professora Responsável: Ana Carolina de Araújo Silva  
DIA CONTEÚDO AULAS SÍNCRONAS Atividades 

 07/05 Apresentação da disciplina. Ambientação na UFPR Virtual.   

 14/05 Módulo 1: Linha do tempo da história da arte e movimentos 
artísticos.  

 21/05 Módulo 2. Art Nouveau 
Módulo 2: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 27/05. Apresentação 
grupo do seminário sobre Art Nouveau. 

 28/05 Módulo 3. Art Déco 
Módulo 3: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 07/06. Apresentação 
grupo do seminário sobre Art Decó. 

 04/06 Visita virtual a museus.  

 11/06 Módulo 4. Cubismo 
Módulo 4: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 17/06. Apresentação 
grupo do seminário sobre Cubismo. 

 18/06 Módulo 5. Futurismo 
Módulo 5: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 24/06. Apresentação 
grupo do seminário sobre Futurismo. 

 25/06 Módulo 6. Dadaísmo 
Módulo 6: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 01/07. Apresentação 
grupo do seminário sobre Dadaísmo. 

 02/07 Módulo 7. Surrealismo 
Módulo 7: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 08/07. Apresentação 
grupo do seminário sobre Surrealismo. 

 09/07 Módulo 8. Design Russo 
Módulo 8: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 15/07. Apresentação 
grupo do seminário sobre Design Russo. 

 16/07 Módulo 9. De Stijl 
Módulo 9: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 22/07. Apresentação 
grupo do seminário sobre De Stijl. 

 23/07 Módulo 10. Bauhaus 
Módulo 10: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 29/07. Apresentação 
grupo do seminário sobre Bauhaus. 

 30/07 Módulo 11. Kitsche e Pop Art 
Módulo 11: Exercícios na UFPR Virtual (10 
pontos). Entrega em 05/08. Apresentação 
grupo do seminário sobre Kitsche e Pop Art. 

 06/08 Retrospectiva de todos os movimentos culturais estudados.  

 13/08 Fechamento da disciplina e esclarecimento de dúvidas. Prazo final para entrega dos trabalhos 
escritos dos seminários (50 pontos). 

 20/08 Exame 100 pontos 
 


