
COMUNICADO 
 
 A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB comunica aos 
candidatos do Concurso Público objeto do Edital de Abertura n. 101/2016, a 
retificação do Item 6.1.3.1, bem como do ANEXO I, conforme descrito abaixo: 
 
 
Onde se lê:                                         

6.1.3.1 “O candidato disporá de, no máximo, 120 (cento e vinte) linhas para 
responder a cada uma das questões discursivas.” 

Leia-se: 

6.1.3.1 “O candidato disporá de, no máximo, 120 (cento e vinte) linhas para 
responder a cada uma das 2 (duas) questões discursivas.” 

 

 

Onde se lê: 

ANEXO I 

Quadro dos Objetos de Avaliação 

 

Ordem Itens dos Objetos de Avaliação 

01 O desenho como linguagem autônoma. 

02 O desenho na arte contemporânea. 

03 
Diferentes abordagens do desenho na contemporaneidade, o desenho 
expandido. 

04 As potencialidades do desenho enquanto linguagem. 

05 O meio, o material e as técnicas de base do desenho contemporâneo. 

06 Desenho, caligrafia e gestualidade. 

07 O desenho como linguagem ampliada. 

08 
Novos meios e recursos no desenho: a fotografia analógica e digital, a 
imagem projetada, as imagens digitais, a xerox. 

09 O traço, a linha na historia do desenho. 

10 Desenho, materiais, ferramentas, suportes, meios e processos. 
  

Leia-se:  

ANEXO I 

Quadro dos Objetos de Avaliação 

 

Ordem Itens dos Objetos de Avaliação 

01 

Formação de professores em Artes Visuais: especificidades, distinções 
e contiguidades entre a atuação no Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio; 

02 
Metodologias de Ensino em Artes Visuais: a escola e o cotidiano como 
campo de pesquisa; 



03 
Métodos e metodologias para a Educação em Artes Visuais: desde 
conteúdos técnicos até os posicionamentos políticos-epistemológicos; 

04 Método como invenção: incidências do artístico na Educação; 

05 
As Investigações Baseadas em Artes: histórias, perspectivas e 
implicações para as práticas de Educação; 

06 
Paradigmas Curriculares: características, atribuições, adequações e 
mudanças em Educação em Artes Visuais na contemporaneidade; 

07 
Cultura Digital e Visualidades díspares nos Currículos de Artes Visuais: 
práticas, implementações, metodologias e formação docente.  

 

 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital. 

 

 

Prof.ª Dr.ª Maria Ângela Guimarães Feitosa  

Decana de Gestão de Pessoas 


