UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CÂMPUS DE ARAGUAÍNA
CURSO DE LETRAS
ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE-EDUCAÇÃO
Endereço: Rua Uxiramas, s/nº - Araguaína (TO)

EDITAL N° 001/2017 – PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM ARTE-EDUCAÇÃO
AÇÃO E OBJETO DO EDITAL
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (Propesq) e do curso de Curso de Letras, Câmpus de Araguaína, torna público o
Curso de Especialização em Arte-Educação, de acordo com os termos a seguir.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OBJETIVOS
1.1. O curso segue a Resolução n° 01, de 8 de junho de 2007, que estabelece normas para o
funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização.
1.2. Os coordenadores do curso são os professores doutores Luiz Roberto Peel Furtado de
Oliveira e Walace Rodrigues, do Curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Ensino
de Língua e Literatura, do Campus de Araguaína.
1.3. O Curso será realizado nas dependências do Campus Cimba, entre abril de 2017 e junho de
2018.
1.4. Formação do egresso: o especialista em Arte-Educação operacionaliza conceitos e práticas
de leitura e produção de sentido em objetos artísticos; desenvolvendo, ainda, a práxis
hermenêutico-linguística da produção de críticas em relação ao objeto artístico, atuando
efetivamente na educação básica.
1.5. Objetivo do curso é propiciar a compreensão dos fundamentos estéticos e históricos da arte,
por meio do exercício hermenêutico da crítica estética, abordando múltiplas possibilidades de
linguagens artísticas no tocante à produção, à recepção e à interpretação dos objetos artísticos
enquanto instrumentos para as atividades pedagógicas.
1.6. Funcionamento do Curso: O curso é presencial, sendo seus estudos desenvolvidos em
aproximadamente quinze meses (12 meses para integralização das disciplinas e três meses para
apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso).
1.7. Início do Curso: 29 de abril de 2017.
1.8. Período de realização: de abril de 2017 a junho de 2018, das 8h30 às 17h30 (três sábados
por mês).
1.9. Matriz curricular e quadro de professores:
a) Fundamentos da Arte-Educação (Prof. Dr. Walace Rodrigues e Prof. Dr. Jean Carlos
Rodrigues) – 30 horas;
b) Estética (Prof. Dr. Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira) – 30 horas;
c) Semiótica (Profa. Dra. Luiza Helena Oliveira da Silva) – 30 horas.
d) Literatura Infanto-Juvenil (Prof. Dr. Márcio Araújo Melo) – 30 horas;

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Poesia e Educação (Profa. Dra. Andrea Mateus) – 30 horas;
Música e Educação (Prof. Marcus Bonilla) – 30 horas;
Teatro e Educação (Prof. Dra. Eleuda Carvalho) – 30 horas;
Metodologia do Ensino Superior (Prof. Claudenice Brito) – 40 horas.
Metodologia do Trabalho Científico / TCC (Prof. Dr. João de Deus Leite) – 40 horas;
Oficinas de Artes Visuais (Prof. Dr. Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira) – 60 horas;
História e Ensino de Arte no Brasil (Prof. Dr. Walace Rodrigues) – 30 horas.

2. DAS INSCRIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Período de inscrição no processo seletivo: de 20 de março a 14 de abril de 2017.
2.2. Público-Alvo: o curso se destina aos graduados na área de educação (pedagogos e
licenciados das áreas das ciências humanas e sociais) e aos servidores da UFT, interessados em
ampliar o seu conhecimento sobre a arte e seu ensino.
2.3. Documentos necessários para inscrição (fotocópias autenticadas ou cópias acompanhadas
dos originais):
a) Carteira de identidade;
b) CPF;
c) Título de eleitor;
d) Certificado de reservista (candidato do sexo masculino);
e) Curriculum vitae resumido;
f) Carta de intenção;
g) Diploma de curso de graduação ou declaração de conclusão do curso de graduação;
h) Formulário preenchido na Coordenação do Curso de Letras (Câmpus Cimba);
i) Declaração de vínculo de docência para os professores das séries iniciais da educação
básica;
j) Declaração de vínculo para os servidores da UFT;
k) Foto 3x4.
3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DESEMPATE
3.1. Número de vagas: 40.
3.2. Distribuição das vagas:
a)
b)
c)
d)

20 para professores das séries iniciais da educação básica;
10 para professores das outras etapas da educação básica;
5 para os demais contemplados no público-alvo;
5 para servidores da UFT.

3.3. Seleção: entrevista com carta de intenções.
3.4. Data da entrevista: 18 de abril de 2017 (14 horas).
3.5. Data da publicação do resultado: 21 de abril de 2017.
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3.6. Prazo para recursos: 48 horas após a publicação do resultado do processo seletivo.
3.7. Período de inscrição no curso: de 24 de abril a 27 de abril de 2017.
4. DO CRONOGRAMA
Evento

Data e Horário

Local

Inscrição no processo
seletivo

de 20 de março a 14 de abril
de 2017

Coordenação do Curso de
Letras – Campus Araguaína

Entrevista (processo seletivo)

18 de abril de 2017 (14 horas)

Auditório do Programa de
Pós-Graduação em Ensino de
Língua e Literatura

Data da publicação do
resultado

21 de abril de 2017

Coordenação do Curso de
Letras – Câmpus Araguaína

Período de inscrição

de 24 a 27 de abril de 2017

Coordenação do Curso de
Letras – Câmpus Araguaína

Início do curso

29 de abril de 2017

Bloco H – Câmpus
Araguaína

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Curso.
5.2. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail luizpeel@uft.edu.br.

Araguaína, 20 de março de 2017.

LUIZ ROBERTO PEEL FURTADO DE OLIVEIRA /WALACE RODRIGUES
Coordenadores do Curso de Especialização em Arte-Educação.
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