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EMENTA

Arte na Pré-história: neolítico e paleolítico, Europa, Africa, Brasil. Arte no continente africano: Egito, Suméria, Mesopotâmia. Arte

Greco-romana. Arte na Idade Média. Renascimento. Barroco. Rococó. Neoclássico. Modernismo. Pós-modernismo. Arte e arquitetura

contemporânea.

OBJETIVOS

Gera l : Gera l : Apresentar os elementos que compõem a caracterizam historicamente os diversos estilos artísticos e arquitetônicos.

Es pec ífi c os :Es pec ífi c os :

- Util izar a narrativa histórica como recurso para refletir sobre as sociedades e suas expressões artísticas;

- Identificar dentre os diferentes períodos históricos estudados as formas e estilos que lhes são próprios;

- Reconhecer as reconceituações por que passa a categoria Arte;

- Apreciar de forma crítica e contextualizada a obra artística e arquitetônica a partir do repertório estético adquirido na disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNI DADEUNI DADE  11   –– 22   22  AULASAULAS

Definição dos conceitos fundamentais da História da Arte e Arquitetura. Pré-história e primeiras civil izações. Evolução histórica da

arte e da arquitetura na antiguidade clássica: Grécia e Roma. Arte Paleocristã. Idade Média: A estética, a arte e a arquitetura entre os

séculos VII e XII: Românico, Bizantino e Gótico.

UNI DADE 2UNI DADE 2   –– 18   18  AULASAULAS

Idade Moderna: A estética, a arte e a arquitetura renascentista. Barroco Europeu. Rococó. Neoclássico. A ruptura com a      tradição



artística. As Vanguardas.

UNI DADEUNI DADE  33   –– 20   20  AULASAULAS

Arte e Arquitetura Moderna e Contemporânea. Pesquisa arte e arquitetura associado ao Design de interiores na Paraíba.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas: i lustrações e sl ides com reproduções de obras de arte. Conversação didática, trabalhos em grupo e investigativo

(leitura dirigida, seminários, mesa redonda, releituras, questionários e pesquisa). Acompanhamento com monitoria. Visitas técnicas.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ x] Quadro

[ x] Projetor

[ x] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ x] Equipamento de Som

[ x] Laboratório

[ ] Softwares²

[ x] Outros³: Apostilas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os exercícios de verificação serão aplicados gradativamente, conforme o desenvolvimento dos assuntos a serem abordados.

Consistirão  de exercícios em sala e extra sala de aula, podendo ser: criação de textos (redação), fichamentos, questionários,

trabalhos de pesquisa, apresentação oral, etc. Os critérios de avaliação da aprendizagem levarão em conta a capacidade do aluno:

Serão desenvolvidas atividades em equipe e individuais, como especificadas a seguir:

- Falar e escrever fluentemente  a l íngua portuguesa;

- Ter clareza na exposição das ideias e estrutras do texto;

- Ao escrever fazer referências à bibliografia util izada;

- Fazer reflexão teórica aplicada a exemplos concretos;

- Ter capacidade de realizar leitura e interpretação de textos e imagens;

- Ser capaz de realizar uma boa apresentação gráfica e oral;

- Demonstrar graus de interesse e participação em sala de aula.

Frequência mínima de 75% das aulas. Os alunos serão avaliados durante todo o semestre letivo através da participação efetiva nas

aulas e no desenvolvimento dos exercícios em sala de aula. Serão aplicadas também avaliações prática e teórica para avaliação do

desempenho do aluno. Comunicação antecipada de pelo menos 02 dias corridos (48 horas) antes da realização dos exercícios.
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