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Apresentação 
 

O Curso de Licenciatura em Artes da Universidade Federal do Paraná tem como 

meta principal formar o professor de artes através de metodologias inovadoras, que 

promovam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas quatro linguagens 

artísticas (música, dança, teatro e artes visuais), articuladas com a formação crítica, 

interdisciplinar e pró-ativa na área educacional.  No âmbito do ensino das Artes, espera-se 

que a prática e a criação artísticas sejam fortemente integradas à pesquisa e à extensão e 

ensejem um profundo desenvolvimento das capacidades criativas de nossos alunos, pois 

são estas que justificam o ensino das Artes. 

Busca-se a formação de professores de artes envolvidos criticamente com os 

desafios e possibilidades contemporâneos do ensino, estimulados a investir na articulação 

das artes com às histórias e culturas, capazes de promover processos educacionais 

criativos, críticos e que contribuam para a sensibilização à estética, à poética, ao 

multiculturalismo e a diversidade. 

Em termos metodológicos, almejamos articular o ensino das artes com modalidades 

as mais diversas, tais como oficinas, laboratórios, exposições, concertos, grupos 

artísticos, intervenções urbanas, entre outros, por meio da ampliação de recursos 

humanos e de materiais estratégicos destinados ao contínuo aparelhamento de nossa 

unidade. O estabelecimento dessas metas deverá propiciar aos nossos alunos um vasto 

conhecimento das Artes em sua atividade de educadores.  

Em termos estruturais, busca-se oportunizar aos alunos um ambiente sempre vivo e 

interessante das artes, e um substrato mais fértil sobre o qual as pós-graduações e as 

atividades de extensão poderão vicejar. 
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Missão 

Formação de professores de Artes de alto nível acadêmico. 

Desafio estratégico 

Tornar-se um centro de referência na formação de professores de arte, por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão, fomentando a produção acadêmica, científica e 

artística, no país e no exterior.  

Políticas 

Política Principal: elevar a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

por meio de melhorias nas instalações físicas, de acervo bibliográfico e agregação de 

recursos humanos. 

Aprimorar continuadamente as condições de trabalho para os alunos, professores e 

pessoal técnico-administrativo. 

Utilizar inovação tecnológica e o aparelhamento dos ambientes de trabalho: 

laboratórios didáticos para as práticas de dança, artes visuais, música e teatro, salas de 

concertos e de exposições, e salas de aulas, como meio de atingir melhor qualidade e 

produtividade em todas as suas atividades técnicas, de ensino, pesquisa e extensão, 

administrativas, e artísticas. 

Buscar inserção internacional, como forma de elevar os padrões de qualidade e 

promover a atualização e troca de conhecimentos e experiências entre alunos, docentes e 

técnicos. 

 

Objetivo Geral: 

Elevar a qualidade e produtividade do Curso de Licenciatura em Artes nas esferas 

de ensino, pesquisa e extensão. 
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Objetivos Específicos: 

Dar melhores condições aos docentes para incrementar a produtividade artística, 

educacional e acadêmica, de forma qualitativa e quantitativa, e ampliar a formação 

ofertada para o nível de pós-graduação.  

Fomentar a publicação de resultados de pesquisa nas áreas das linguagens artísticas, 

arte e cultura, artes integradas e arte-educação.  

 

Organizar eventos acadêmicos e cursos de extensão, bem como promover exposições, 

apresentações, mostras áudios-visuais, como estratégias de fomento ao aumento da 

qualidade do curso, assim como, de inserção e aproximação da Universidade com sua 

comunidade interna e externa. 

 

Institucionalizar os laboratórios didáticos e específicos do curso. 

Criar estratégias para a diminuição de evasão. 

 

Proporcionar uma maior interação do curso com a realidade de mercado de trabalho. 

 

Metas: 

Realizar avaliação e reestruturação do Projeto Político Pedagógico do curso. 

Ampliar o número do quadro docente através de concursos e do novo modelo de 

alocação da UFPR. 

Projetar uma revista virtual para publicações acadêmicas da área. 

Iniciar a elaboração de proposição de um curso de pós-graduação stricto sensu para a 

absorção dos egressos. 

Ampliar o número dos equipamentos e mobiliários para os laboratórios didáticos.  

Ampliar o acervo bibliográfico do curso.  

 



Ministério da Educação 
Universidade Federal do Paraná 
Setor Litoral 
Câmara de Licenciatura em Artes 
 

Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral  
Rua Jaguariaíva, 512 - Matinhos/ PR – CEP 83260-000 – Tel. (41) 3511-8300 

www.litoral.ufpr.br 

APENDICIE: ( Atuais projetos vinculados ao curso de Licenciatura em Artes) 

 

Projeto de extensão “Laboratório de criação e produção artística” 

Criado em 2009, por professores do Curso de Licenciatura em Artes, tem por 

objetivos proporcionar um espaço de experimentação para ampliar a formação dos 

acadêmicos, ao possibilitar experiências com materiais, técnicas e procedimentos de 

criação de maneira aprofundada e fomentar a pesquisa teórica e prática sob a ótica da 

hibridação entre as linguagens artísticas, tais como artes visuais, cênicas, música e 

dança. Além de incentivar a investigação, criação e produção artística, estimula a sua 

difusão para diversos públicos. Dentre as atividades que realiza encontram-se a 

experimentação, análise critica e reflexão relacionada a processos de criação artística 

contemporânea; participação em eventos acadêmicos e artístico-culturais, criação de 

trabalhos artísticos em atelier livre; apresentações artísticas; exposições; oficinas para 

aprofundamento técnico e aprendizado de manipulação de materiais.  

 

Projeto de extensão “Musicalização Infantil da UFPR Litoral” 

A Musicalização Infantil da UFPR Litoral, tem por objetivo integrar a universidade e a 

comunidade, através de aulas coletivas gratuitas que visam à iniciação musical de 

crianças, compreendendo a faixa etária de 02 a 07 anos de idade. Trabalhamos e 

estudamos sobre a aprendizagem e sobre a educação musical, aplicando na prática com 

alunos da comunidade de Matinhos e região. Os alunos da universidade participantes do 

projeto cursam paralelamente aulas de instrumento para usarem como apoio durante a 

prática da aula de música com as crianças. 
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Projeto de extensão: “Cia de Teatro UFPR LITORAL” 

O Projeto Cia de Teatro UFPR Litoral é uma ação artística pedagógica que nasceu a 

partir da demanda de alguns alunos do Curso de Licenciatura em Artes da primeira turma 

de 2008. O foco é pesquisar a arte do ator e promover a montagem de espetáculos 

teatrais para apresentação pública levando o nome da universidade até as pessoas, 

promovendo a Arte e a Cultura em todo o Litoral Paranaense. Como atividade propõe: a 

pesquisa de Textos Literários, Textos Dramáticos e Textos Didáticos de diversos autores 

de renome nacional e internacional, exercícios técnicos de corpo, voz, interpretação, 

improvisação, cenografia, iluminação, maquiagem, figurino, sonoplastia, produção, etc., o 

conhecimento técnico para montagem de um espetáculo teatral. Este projeto contempla o 

"tripé pedagógico" Ensino, Pesquisa e Extensão na prática, papel fundamental da 

universidade enquanto instituição pública com responsabilidade social. 

 

PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

O Programa tem como objetivo geral aprofundar e qualificar a formação teórico 

prática dos bolsistas acadêmicos e professores da educação básica no ensino do teatro 

na escola. Dentre os objetivos específicos destaca-se: melhorar a formação dos 

acadêmicos de licenciatura em artes com ênfase na linguagem teatral; promover a 

interface entre universidade e escola pública; fortalecer as relações institucionais; 

aproximar mais alunos e professores através da arte; trabalhar o teatro como ferramenta 

pedagógica na transversalidade do currículo de artes das escolas públicas; sensibilizar 

alunos, professores e servidores públicos para a arte do teatro; desenvolver culturalmente 

a região onde a escola está inserida; possibilitar aos participantes conhecimento teórico 

prático da linguagem teatral, despertar na escola maior interesse em montar peças 

didáticas de teatro com maior conhecimento técnico. 
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Projeto Licenciar:  O ensino de artes para alunos com necessidades especiais 

Este projeto tem por objetivo construir estratégias metodológicas de ensino da 

musica, dança, teatro e artes visuais para alunos com deficiência intelectual, auditiva e 

visual;  além de fomentar nos alunos licenciandos em artes, o interesse no convívio com 

crianças com estas deficiências, e ampliar a sua formação acadêmica, inserindo 

estratégias metodológicas e flexibilizações curriculares necessárias para um pleno 

aprendizado na área específica. 

 

Programa de Extensão CICLOVIDA - Ação de Extensão: Mobiliarte: arte, cidade, 
mobilidade e intervenção urbana 
 
O Programa de Extensão CICLOVIDA, vinculado ao NEPSI - Núcleo de Estudos de 

Psicologia no Trânsito - articula um conjunto de ações e projetos de extensão 

desenvolvidas nos mais variados cursos e setores da UFPR. Tais ações têm em comum a 

pesquisa, ensino e extensão focalizando processos de mobilidade urbana, centrados na 

premissa de que a bicicleta e o ciclismo se configuram, na contemporaneidade, numa via 

alternativa e promissora aos problemas socioambientais derivados do trânsito nas 

cidades, Nos mais variados campos disciplinares,  desenvolvem-se ações no sentido de 

estimulo ao uso da bicicleta na comunidade acadêmica da UFPR, como forma de 

manutenção e melhoria da saúde e bem estar, associados a consciência da cidadania 

urbana. A ação de extensão "Mobiliarte: arte, cidade, mobilidade e intervenção urbana " 

foi inaugurada em 2011, no espaço curricular do Fundamento-Teórico Prático "História, 

Cultura e Arte" do curso de Licenciatura em Artes. Como resultado, uma exposição e ostra 

de arte que tem na bicicleta seu foco deram visibilidade ao trabalho desenvolvido, 

resultando na continuidade na forma de extensão universitária. Em 2012 e 2013 a 

pesquisa focalizou o potencial estético da bicicleta em projetos de arte-intervenção. 

Partindo da pesquisa dos processos e mobilidade urbana nos municípios do Litoral do 

Paraná e da estética desta mobilidade, os alunos de licenciatura em artes produzem 

fotografias, vídeos, obras de escultura, e performances com a temática. 
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Programa de Educação Tutorial - Tutoria do Grupo PET Litoral Indígena 
  

Vinculado ao Programa de Educação Tutorial/SESu/MEC, o Grupo PET Litoral Indígena é 

um grupo interdisciplinar e intercultural, composto por 12 bolsistas estudantes indígenas 

pertencentes a variados cursos de graduação na UFPR e variadas etnias indígenas. 

Institucionalmente vinculado ao Curso de Licenciatura em Artes, o Grupo é espaço de 

investigação de metodologias inovadoras na graduação, buscando articular grandes 

temas da vida indígena contemporânea, em suas dimensões estética, poética, artística, 

cultural, etnológica, narrativa, discursiva, territorial, ambiental, social. Eventos de ensino, 

pesquisa e extensão produzidos por este grupo de educação tutorial, colaboram para o 

trabalho da temática indígena nas licenciaturas e demais cursos da UFPR. Entre as 

atividades já ofertadas: exposição de arte "A Poética dos Trançados" (2011); Curso de 

Introdução à Língua e Cultura Guarani (2012); Narrativas Indígenas: sua poética, sua 

estética (2013) 

 
Laboratório de Interculturalidade e Diversidade/LAID 
 
Espaço de referência que sedia a produção intelectual indígena no Setor Litoral, vinculado 

ao Curso de Licenciatura em Artes é espaço de acervo de objetos da cultura material 

indígena e das culturas tradicionais ribeirinhas, pesqueiras, agroflorestais, caiçaras do 

Litoral do Paraná.  Sedia os projetos de ensino, pesquisa e extensão que tem a 

interculturalidade e a diversidade estético-cultural e socioambiental como eixo 

epistemológico e metodológico. Reúne banco de imagens e obras de arte, tais como a 

exposição "Poética dos Trançados", da artista plástica Ana Norogrando, que doou o 

acervo ao Laboratório em 2011. Atualmente com 13 bolsistas, sendo 12 indígenas e um 

vinculado ao Programa Ciclovida - "Mobiliarte: arte, cidade, mobilidade e intervenção 

urbana ".  

 

 


