Universidade Estadual do Paraná
Campus de Curitiba I - EMBAP
EDITAL Nº 004/2019 – CENTRO DE ARTES
INSCRIÇÕES PARA DISCIPLINAS OPTATIVAS
O Centro de Artes da Unespar - Campus de
Curitiba l, resolve:
TORNAR PÚBLICO
O Processo de Inscrição para Disciplinas Optativas, para os Cursos Superiores de
Escultura, Gravura, Pintura e Licenciatura em Artes Visuais, para o 2º Semestre do
ano letivo de 2019, da Unespar - Campus de Curitiba I/Embap.
Art. 1º. Inscrição para Disciplinas Optativas:
I- O acadêmico deverá formalizar sua inscrição, mediante o preenchimento do
formulário de inscrição exclusivamente no Setor de Protocolo Geral do Campus de
Curitiba I/Embap, sito à Rua Comendador Macedo, 254 – 1º andar no horário de
funcionamento daquele Setor, das 13h30min às 17h30min, do dia 02/09/2019 ao dia
04/09/2019.
II- O Edital de homologação das Inscrições será publicado até o dia 06/09/2019, no
site http://www.embap.pr.gov.br e no mural de avisos do Centro de Artes, sito à Rua
Comendador Macedo, 254 – Térreo.
III- As inscrições serão validadas por ordem de inscrição, respeitando-se os prérequisitos, o número de vagas da disciplina e a compatibilidade de horário de acordo
com o Curso no qual está matriculado;
IV- Início das aulas: 09/09/2019.
Art. 2º. Lista das Disciplinas Optativas para o 2º Semestre do ano letivo de 2019:
01) – Produção Artística em Desenho IV – 2º. Semestre
Ementa da disciplina: Experimentação do desenho e de seus processos poéticos.
Descrição da disciplina: Esta optativa promoverá a reflexão e a pratica em sala de
aula reforçando e aprofundando questões que estão sendo tratadas ao longo da
graduação, mas de forma dirigida e específica para a produção artística do aluno.
Tratará da possibilidade pelo exercício da prática artística o repensar quando das
escolhas no processo criativo. Promoverá a reflexão e o incentivo à produção levando
em conta as especificidades de cada aluno, seu contexto, discurso e pesquisa em
arte.
Professor: Emerson Persona
Carga Horária Total da disciplina: 68 horas
Dias da semana em que a disciplina será ministrada: Segunda-feira
Horário em que a disciplina será ministrada: 14h30min às 17h50min
Sala: Laboratório de Desenho A
Número mínimo e máximo de alunos: Mínimo: 10 e máximo: 20 alunos.
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Pré-requisito necessário para cursar a disciplina: Estar regularmente matriculado
na 3ª e/ou 4ª série dos Cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Superior de
Escultura, Superior de Gravura e Superior de Pintura.
Art. 3º. Publique-se imediatamente nesta data no site www.embap.pr.gov.br, para
conhecimento de todos os interessados.

Curitiba, 30 de agosto de 2019.

Profa. Jackelyne Corrêa Veneza
Diretora do Centro de Artes
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