
CENTRO DE ARTES CAUA/UFAM
CURSOS LIVRES DE ARTES VISUAIS ONLINE - 2022

O Centro de Artes CAUA/UFAM torna pública a divulgação para a inscrição dos
cursos livres de Artes Visuais, na modalidade EaD (aulas assíncronas), com
carga horária de 30 horas cada. Inscrições: de 08 a 12 de março de 2022.
Os alunos terão acesso às salas virtuais através da Plataforma Google
Classroom.
Para ter acesso ao Classroom é necessário ter email do Google (gmail),
possuir dispositivo com conexão de internet, notebook, tablet ou smartphone,
tanto para acessar quanto para fazer alguma gravação ou foto dos estudos
solicitados. 
Serão disponibilizadas 100 vagas para os cursos de pintura (50 vagas por curso).
As turmas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição. 
O link para a inscrição será ativado A PARTIR das 8h do dia 08 de março e
será desativado às 18h do dia 12 de março de 2022. 
Link para inscrição cursos em Artes Visuais:
CENTRO DE ARTES CAUA/UFAM CURSOS LIVRES DE ARTES VISUAIS ONLINE -
2022 (google.com)

O Centro de Artes, até o final deste semestre letivo, manterá seus cursos no formato
remoto ou híbrido. No próximo semestre, ofertaremos cursos híbridos e com aulas
presenciais no Centro de Artes seguindo as diretrizes de biossegurança da
Universidade Federal do Amazonas.

CRONOGRAMA

Inscrição on-line 08 a 12 de março a de 2022

Informações: 
1. Os participantes inscritos, conforme a quantidade de vagas disponíveis, serão
inseridos na Sala Classroom pelo e-mail do Google (Gmail) informado na inscrição.
2. O participante recebe o convite para entrar na sala e terá acesso a todas as
atividades durante o período do curso. 
3. O participante deve ter os materiais necessários solicitados na inscrição para
terem uma qualidade na aprendizagem do curso. 
4. O participante deve cumprir 75% das atividades previstas.
5. Os participantes se comprometem com os estudos para desenvolver técnicas e
práticas inerentes aos cursos. 
6. O Curso NÃO oferece carteira estudantil junto ao SINETRAM, oferecemos cursos
livres de extensão que não configuram matrícula institucionalizada.

CURSOS LIVRES DE EXTENSÃO - MODALIDADE ASSÍNCRONA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSCXjPS4wXSgaU_KEsDMPpHHsBnj-6h-Ad51Og5gdiRhrZSw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSCXjPS4wXSgaU_KEsDMPpHHsBnj-6h-Ad51Og5gdiRhrZSw/viewform


CURSO LIVRE DE
ARTES VISUAIS

ONLINE

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

PRÉ-REQUISITO VAGAS

1. INTRODUÇÃO
À PINTURA 14/03 a 14/05/2022

Noções básicas de teoria da
cor.
Idade mínima: 15 anos

50

2. PINTURA
EXPERIMENTAL

14/03 a 14/05/2022 Noções básicas de pintura e
de teoria da cor.
Idade mínima : 15 anos

50

CURSOS LIVRES DE EXTENSÃO - PINTURA
RESUMO

1. INTRODUÇÃO À PINTURA
Carga Horária: 30 horas
Período de realização: 14 de Março a 14 de maio de 2022
Objetivo: Apresentar conhecimentos básicos de pintura quanto ao uso de materiais e
técnicas, com o estudo de composição, textura e aplicação da teoria das cores.
Materiais: papel canson A4, tinta guache (caixa com 6 cores), tinta acrílica (no mínimo:
preto, branco, amarelo, azul, vermelho, ocre, etc), pincéis chatos e redondos de tamanhos
variados, com cerdas duras e macias.
Pré-requisito: Noções básicas de teoria da cor.
Idade mínima: 15 anos
Vagas: 50 vagas
Avaliação: participação assíncrona (atividades e fóruns) com o mínimo de 75% de
aproveitamento.
Obs: Curso remoto assíncrono utilizando a sala de aula Google Classroom. É necessário
criar uma conta do Gmail.

2. PINTURA EXPERIMENTAL
Carga Horária: 30 horas
Período de realização: 14 de Março a 14 de maio de 2022
Objetivo: Experimentar técnicas e materiais diversos na pintura contemporânea
Materiais: papel canson A4, papel cartão, papelão, papel paraná, tinta Pva branca, tinta
acrílica (preto, branco, amarelo, azul, vermelho, ocre, etc), tinta acrílica, pinceis chatos e
redondos de tamanhos variados, com cerdas duras e macias, trincha média, rolinho
pequeno, espátula, recortes de tecidos, recortes de revistas e jornais, areia, cola branca,
etc
Pré-requisito: noções básicas de pintura e de teoria da cor
Idade mínima : 15 anos
Vagas: 50 vagas
Avaliação: participação assíncrona (atividades e fóruns ) com o mínimo de 75% de
aproveitamento.
Obs: Curso remoto assíncrono utilizando a sala de aula Google Classroom. É necessário
criar uma conta do Gmail.


