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1° SEMESTRE LETIVO / 2018

  

História da Arte 

Conforme novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) aprovado no 2º semestre de 2017,

os alunos ingressantes a partir  de 2018 terão nova Matriz Curricular a ser cumprida para

integralização.  

1) Ingressantes até 2017 

1.1) UC 7694 - “Arte Antiga”

A UC “Arte Antiga”, ofertada no 1º termo do curso, é  fixa aos alunos ingressantes a

partir  de  2018,  e  não será ofertada  aos  ingressantes  até  2017.  Os alunos que  solicitarem

matrícula na referida UC serão indeferidos. 

1.2) UC 7693 - “Arte Moderna I” 

A UC 7693 - “Arte Moderna I”, ofertada no 1º termo do curso, é correspondente à UC 

2990 - “Arte Ocidental I: Sécs. XVIII e XIX”. 

1.3) UC 3928 - “Arte Contemporânea” 

Devido à mudança curricular, a UC 3928 - “Arte Contemporânea” passou a ser ofertada 

no 1º termo aos alunos ingressantes a partir de 2018. Sendo assim, ela será disponibilizada em

duas turmas:

Turma A – 1º termo - reservada aos ingressantes a partir de 2018.

Turma B – 5º termo - disponível para os ingressantes até 2017.
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Os alunos ingressantes até 2017 que solicitarem matrícula na turma A (reservada aos

ingressantes 2018) serão indeferidos. Excepcionalmente, o aluno que seja provável formando

no 1º semestre de 2018 e que não consiga solicitar matrícula na turma B por precisar cumprir

outra UC fixa no mesmo dia e horário deverá,  durante o período de exclusão de UC (de

26/02/2018 a 12/03/2018), solicitar matrícula na turma A através de requerimento protocolado

na Secretaria de Alunos, devidamente justificado, a ser analisado pela Coordenação de Curso. 

1.4) UC 3282 – “Arte Ocidental III” – RER (Regime Especial de Recuperação). 

No 1º semestre de 2018, haverá oferta da UC 3282 “Arte Ocidental III” em Regime

Especial de Recuperação. Conforme Arts. 97 a 100, Regimento Interno PROGRAD, só será

considerado apto a cursar a UC neste regime o aluno que tenha sido reprovado na respectiva

UC por nota. O estudante em RER não precisará frequentar as aulas, mas deverá submeter-se

às mesmas avaliações que os estudantes matriculados em regime regular na UC. 

Para solicitar matrícula na UC 3282 em RER, o pedido deverá ser feito durante o período de

exclusão  de  UC (de  26/02/2018  a  12/03/2018) através  de  Requerimento  protocolado  na

Secretaria de Alunos, a ser analisado pela Coordenação de Curso. 

1.5) UC 4973 - “Monografia II”

A partir do 1º semestre de 2018, os alunos que já cumpriram Monografia I precisarão ter

seu orientador definido antes da matrícula em Monografia II. Caso contrário, o aluno terá seu 

pedido de matrícula em Monografia II indeferido. 

Os alunos que já cursaram Monografia I e pretendem matricular-se em Monografia II, 

bem como demais casos particulares, deverão preencher formulário para confirmação do 

vínculo com o respectivo professor orientador através do seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-

pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform

A matrícula desses alunos em Monografia II também está condicionada à confirmação 

do orientador e Coordenação de Curso, sob pena de indeferimento.
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