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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES ICA/UFPA 
Mestrado & Doutorado 

DESENHO CURRICULAR – PERCURSO ACADÊMICO 
 

SEMESTRE MESTRADO 
24 créditos obrigatórios 

DOUTORADO 
32 créditos obrigatórios 

OBSERVAÇÕES 

1º SEM Agosto-dezembro Agosto-dezembro     

Disciplina 
OBRIGATÓRIA 
comum: 

 Pesquisa e Procedimentos Metodológicos em 
Artes (PPGAR0045, 75h, 5cr.). 

 

 Concepções e Procedimentos 
Metodológicos em Artes (PPGAR0081, 75h, 
5cr.). 

 

 

Disciplinas 
optativas por 
linha de 
pesquisa: 
 

LP.1: 

 Atos de criação (PPGAR0069, 60h, 4c). 

 O Corpo em Processos Artísticos: Estética da 
Experiência (PPGAR0071, 60h, 4cr.). 

LP.2: 

 Etnoreflexões em Artes (PPGAR0074, 60h, 4c). 

 Cultura Amazônica: Tradição e Imaginário 
(PPGAR0073, 60h, 4cr).  

LP.3: 

 Análise e interpretação da obra artística 
(PPGAR0075, 60h, 4cr). 

 Acervos, Memórias e Culturas (PPGAR0080, 
60h, 4cr) 

LP.1: 

 Poéticas e Processos: Modus Operandi e 
Corpus Teórico (PPGAR0047, 60h, 4c). 

 Performance em Artes (PPGAR0083, 60h, 
4cr.). 

LP.2: 

 Movimento Criador do Ato Teórico 
(PPGAR0053, 60h, 4cr). 

LP.3: 

 História e Teoria Estética da Arte 
(PPGAR0082, 60h, 4cr). 

 Ensino e Aprendizagem em Artes 
(PPGAR0055, 60h, 4cr). 

 

 

Disciplinas 
optativas de 
outros PPGs: 

   (se for o caso, com anuência do orientador). 
 
 
 
 

   (se for o caso, com anuência do orientador). 
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2º SEM Fevereiro-junho Fevereiro-junho  

Disciplinas 
optativas por 
linha de 
pesquisa: 
 

LP.1: 

 Poéticas do artifício (PPGAR0077, 60h, 4cr). 
LP.2: 

 Atos de Escritura (PPGAR0072, 60h, 4cr). 
LP.3: 

 Cartografias do Moderno-Contemporâneo nas 
Teorias Artístico-Estéticas (PPGAR0076, 60h, 
4cr). 

 

LP.1: 

 Poéticas da Imagem e do Lugar nos 
Processos Artísticos Contemporâneos 
(PPGAR0050, 60h, 4cr). 

LP.2: 

 Interfaces Epistêmicas em Artes 
(PPGAR0048, 60h, 4cr). 

 Estudos Contemporâneos em Arte e 
Sociedade (PPGAR0065, 60h, 4cr). 

LP.3: 

 Produção Estética das Linguagens Artísticas 
(PPGAR0067, 60h, 4cr). 

 

Disciplinas 
optativas 
comuns: 
 

 Seminários avançados I (PPGAR0056, 30h, 
2cr). 

 Seminários avançados II (PPGAR0057, 60h, 
4cr). 

 Seminários Avançados III (PPGAR0063, 30h, 
2cr). 

 Seminários Avançados IV (PPGAR0064, 60h, 
4cr). 

 

 

Disciplinas 
optativas de 
outros PPGs: 

   (se for o caso, com anuência do orientador). 
 

   (se for o caso, com anuência do orientador). 
 

 

3º SEM Agosto-dezembro Agosto-dezembro  

Disciplinas 
obrigatórias 
comuns: 

 Seminário de Pesquisa em Artes (PPGAR0046, 
75h, 5c). 

  

Atividades 
curriculares 
obrigatórias 
comuns: 

 *Integralização do Estágio Supervisionado 
(PPGAR0058, 60h, 4c). 

 *Integralização de 2 Publicações (PPGAR0060, 
30h, 2c) 

(*Cumpridos nos semestres anteriores ou no presente 

 Produção e Escrita da Tese (PPGAR0078, 
30h).  

 Estágio doutorado-sanduíche (se for o 
caso). 
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semestre).  

 Redação da Dissertação (PPGAR0059, 0c). 

 Exame de Qualificação. (PUFPA0024, 30h, 2cr) 
 

Disciplinas 
optativas: 

   Quaisquer disciplinas optativas não cursadas 
anteriormente (se for o caso, para contagem de 
créditos e integralização curricular). 

   Quaisquer disciplinas optativas não cursadas 
anteriormente (se for o caso, para contagem de 
créditos e integralização curricular). 

 

Disciplinas 
optativas de 
outros PPGs: 

(se for o caso, com anuência do orientador). (se for o caso, com anuência do orientador).  

4º SEM: Fevereiro-junho Fevereiro-junho  

Disciplina 
obrigatória 
comum: 

  Seminário Interdisciplinar de Pesquisa 
(PPGAR0062, 75h, 5cr). 

 

Atividades 
curriculares 
obrigatórias 
comuns: 

   Dissertação de Mestrado (PUFPA0013, 60h, 4cr). 
   Defesa da Dissertação. 

 Estágio doutorado-sanduíche (se for o caso). 

 Produção e escrita da tese (PPGAR0078, 
30h).  

 *Integralização do Estágio Supervisionado 
(PPGAR0058, 60h, 4c). 

 *2 Publicações:  
Publicação de Trabalho em Periódico 
Conceito A e B (PPGAR0022, 30h, 2c) 
Publicação de Trabalho em Periódico 
Conceito C (PPGAR0023, 15h, 1c) 

(cumpridos nos semestres anteriores ou no presente 
semestre). 

 Qualificação de Doutorado. (PUFPA0011, 
0h) 

 

Disciplinas 
optativas: 

    Quaisquer disciplinas optativas não cursadas 
anteriormente (se for o caso, para contagem de 
créditos e integralização curricular). 
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Disciplinas 
optativas de 
outros PPGs: 

    (se for o caso, com anuência do orientador).  

5º SEM: Agosto-dezembro Agosto-dezembro  

Atividades 
curriculares 
obrigatórias e 
comuns: 

  Estágio doutorado-sanduíche (se for o 
caso). 

 Produção e escrita da tese (PPGAR0078, 
30h).  

 Qualificação de doutorado. 
 

 

6º SEM: Fevereiro-junho Fevereiro-junho  

Atividades 
curriculares 
obrigatórias e 
comuns: 

  Estágio doutorado-sanduíche (se for o 
caso). 

 Produção e escrita da tese (PPGAR0078, 
30h).  

 

7º SEM: Agosto-dezembro Agosto-dezembro     

Atividades 
curriculares 
obrigatórias e 
comuns: 

  *Produção e escrita da tese (PPGAR0078, 
30h).  

 *Integralização de mais 2 publicações:  
- Publicação de Trabalho em Periódico 
Conceito A e B (PPGAR0022, 30h, 2c). 
- Publicação de Trabalho em Periódico 
Conceito C (PPGAR0023, 15h, 1c) 

(*cumpridas nos semestres anteriores ou no 
presente semestre). 

 Defesa da Tese de Doutorado (PPGAR0066, 
150h). 

A tese de 
doutorado 
pode ser 
defendida a 
partir do final 
do 6º 
semestre. 

8º SEM: Fevereiro-junho Fevereiro-junho     

Atividades 
curriculares 

  Produção e escrita da tese (PPGAR0078, 
60h).  

A tese de 
doutorado 
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obrigatórias e 
comuns: 

 Defesa da Tese de Doutorado (PPGAR0066, 
150h). 

 

pode ser 
defendida a 
partir do final 
do 6º 
semestre. 

OBSERVAÇÕES Atividades curriculares comuns e obrigatórias a serem 
cumpridas em quaisquer semestres até a qualificação: 
Orientação. 
Estágio Supervisionado (PPGAR0058, 60h). 
Publicação de 2 (dois) artigos (PPGAR0060, 30h). 
O mestrando pode cursar disciplina de graduação 
pertinente à sua pesquisa, sem contagem de crédito, 
principalmente se for mestrando sem histórico de curso 
formal na área de arte. 

 

Atividades curriculares comuns e obrigatórias a 
serem cumpridas em quaisquer semestres até a 
qualificação: 
Orientação. 
Estágio Supervisionado (PPGAR0058, 60h). 
Publicação de 2 (dois) artigos (PPGAR0022, 
PPGAR0023). 
Publicação de mais 2 (dois) artigos (até o semestre 
anterior à defesa). (PPGAR0022, PPGAR0023). 
 
 

Disciplinas 
cursadas no 
mestrado em 
artes podem 
ser creditadas 
no doutorado, 
considerando 
os seguintes 
limites: 
- Cursadas até 
3 anos antes 
da 1ª 
matrícula no 
doutorado; 
- Equivalentes 
a, no máximo, 
40% da 
integralização 
curricular 
mínima exigida 
no doutorado. 

 
Reunião de coordenadores de linhas de pesquisa 

Belém, 27 de janeiro de 2017 


