
Objetivos Apresentar e introduzir os alunos a técnicas, conceitos em Arte Contemporânea voltada 
a novas mídias para que possa criar projetos artísticos e comerciais.

Metodologia Através de aulas expositivas, tutoriais na primeira parte do curso o aluno adquire base 
teórica e técnica para desenvolver projetos. Na segunda parte através de projetos de 
instalação o aluno aplica o que foi ensinado na primeira parte, além de aprender outras 
linguagens que o permitem explorar suas possibilidades artísticas. 

Resultados esperados Quais as habilidades os alunos devem atingir ao final do curso:
• Saber conhecimento técnico suficientemente para solucionar pequenos problemas ou 
para ser capaz de discutir um problema apresentado
• Ter conhecimento teórico para construir seus projetos
• Saber trabalhar de forma satisfatória com uma equipe interdisciplinar

Avaliação Os alunos recebem ao final da parte 1 feedback sobre seu desenvolvimento até 
então, sobre aptidões e em quais áreas reside sua força. No final serão avaliados pela 
participação nos projetos finais apresentados.

Especialização: Arte e Mídias Digitais

Duração 1 semestre

Coordenador: Guilherme Kujawski
Guilherme trabalha há 30 anos na área de produção de conteúdo. Foi curador
de Emoção Art.ficial, bienal internacional de arte e tecnologia do Instituto Itaú
Cultural. Defendeu sua tese de mestrado na Donau-Universität Krems, centro de
excelência em new media art na Áustria. Atualmente leciona no curso de Design
de Interação no Istituto Europeo di Design e finaliza a sua tese de doutorado
sobre estética na Universidade de São Paulo.
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Estrutura do curso

Disciplina Blender

Ementa A disciplina apresenta conceitos básicos de modelagem 3D e instrumentaliza o 
aluno para que ele possa aplicar em qualquer mídia técnicas de modelagem 3D. 
Ao final da disciplina o aluno deve saber aplicar de forma básica satisfatória os 
conceitos e ferramentas, solucionar problemas simples. 

Avaliação Através do projeto feito em aula 
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Disciplina Fotografia Digital

Ementa A disciplina apresenta conceitos básicos de luz, composição de fotografia e 
instrumentaliza o aluno para que ele possa aplicar em seus projetos de diferentes 
formatos. Ao final da disciplina o aluno deve saber aplicar de forma básica 
satisfatória os conceitos e ferramentas, solucionar problemas simples. 

Avaliação Através do projeto feito em aula 

Bibliografia Básica SONTAG, Susan, Ensaios sobre Fotografia. São Paulo, Cia das Letras, 1981 
BARTHES, Rolan, A Camara Clara. São Paulo, Nova Fronteira, 2015. 

Disciplina História da Arte Contemporânea

Ementa A História da arte contemporânea serve como norte para trabalhar conceitos, 
teoria da História da Arte desde seu início. Ao final da disciplina o aluno tem uma 
visão crítica histórica do percurso da Arte e como a Arte é apresentada nos dias 
atuais e seus possíveis caminhos. 

Avaliação Entrega de um artigo ao final da disciplina 

Bibliografia Básica BOURRIAD, Nicolas, Pós-Produção. Como a Arte Programa o Mundo Contemporâ-
neo. São Paulo, ed. Martins Fontes, 2011 

O´DORETHY, Brian, No Interior do Cubo Branco. São Paulo, ed. Martins Fontes, 
2012. 



Estrutura do curso

Disciplina Robótica e Inteligência Artificial

Ementa O objetivo é dar conceitos e ferramentas técnicas para que os alunos sejam 
capazes de criar pequenos projetos na área através de circuitos eletrônicos. 

Avaliação Avaliação dentro da disciplina de instalação. 

Disciplina Produção de vídeo e edição

Ementa O Objetivo é dar aos alunos os conceitos e ferramentas básicos para produção de 
vídeo nos tempos atuais. Trabalhará conceitos de vídeo arte, desconstrução de 
narrativa. A aula prática, com inserções teóricas, permite ao aluno experimentar 
a pré-produção, a produção e pós de um projeto. 

Avaliação  Apresentação de um vídeo arte (projeto e o produto) 

Bibliografia Básica DUBOIS, Phillipe, Cinema Vídeo Godard. São Paulo, Cosac Naif, 2002.

MACIEL Katia, PARENTE Andre, Transcinemas. Contra Capa, 2017. 

Disciplina Instalação

Ementa O objetivo é apresentar os conceitos básicos sobre instalação e orientar os alunos 
na construção de suas instalações em grupo durante os workshops

Avaliação A avaliação será feita de forma conjunta com os workshops de mapping, VR e som 

Bibliografia Básica O´DORETHY, Brian, No Interior do Cubo Branco. São Paulo, ed. Martins Fontes, 
2012. 

JACQUES, Paola Berenstein, A Estética Gringa: a arquitetura da favela na obra de 
Hélio Oticica. Ed. Casa da Palavra, 2011. 

Disciplina Mapping

Ementa O objetivo é dar conceitos e ferramentas técnicas para que os alunos sejam 
capazes de realizar projetos de mapping 

Avaliação Projeto coletivo de mapping instalativo e apresentação no final do workshop

Bibliografia Básica ARANTES, Priscila. @rte e Mídia. São Paulo, ed. SENAC, 2012. 
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Disciplina Som

Ementa O objetivo é dar conceitos e ferramentas técnicas para que os alunos sejam 
capazes de realizar projetos de som como parte integrada ou principal 

Avaliação Projeto coletivo de uma instalação sonora a ser apresentada ao final do curso 

Bibliografia Básica WEIS, Elisabeth e BELTON, John, Theory and Practice Film Sound. Columbia 
University Press, 1985. 

Disciplina VR

Ementa O objetivo é dar conceitos e ferramentas técnicas para que os alunos sejam 
capazes de realizar projetos de VR 

Avaliação Projeto coletivo de uma instalação VR a ser apresentada ao final do curso

Bibliografia Básica RANCIÈRE, Jacques. O Espectador Emancipado. São Paulo, ed. Martins Fontes, 
2012. 

HARRIS, The History of Future. Dey Street Books, 2019. 


