
ARTE 
CINEMÁTICA

PÓS-GRADUAÇÃO 



DATAS 
Início das aulas: 1 outubro 2018

DURAÇÃO 
2 semestres letivos

NÚMERO DE VAGAS
15

FASES DE ACESSO
1 ª fase: até 25 julho 2018 

2 ª fase: até 15 setembro 2018

PROPINAS E TAXAS
Candidatura: 50 €

Matrícula: 300 €
Propina: 3000 €

A proprina poderá ser paga em dez prestações sem juros. 
A taxa da candidatura será deduzida na matrícula. 

CARACTERÍSTICAS / OBJETIVOS

A Pós-Graduação em Arte Cinemática oferece uma formação 
avançada nas áreas emergentes do cinema contemporâneo e da 
arte contemporânea. 

Principais características:

+  Dotar os alunos de competências criativas e críticas no 
domínio do cinema e da arte cinemática.

+  Participação de artistas, realizadores e especialistas 
internacionais nas áreas do cinema e da arte cinemática 
através de iniciativas constantes (Residências Artísticas, 
Seminários, Escola de Verão).

+  Desenvolver um ensino dirigido para a elaboração de projetos 
individuais tanto na área da criação artística, como curatorial 
e/ou teórica.

+  Desenvolver uma metodologia de projeto baseada na relação 
direta com autores.

+  Forte envolvência da comunidade e das práticas culturais da 
região, com acordos de parceria com a Fundação de Serralves, 
a Câmara Municipal do Porto, a Solar – Galeria de Arte 
Cinemática e o Porto/Post/Doc.

DESTINATÁRIOS

Licenciados ou pós-graduados em 
cinema, audiovisual, fotografia, 
multimédia, artes plásticas, 
arquitetura, design, filosofia/
estética, história da arte, etc.

PLANO DE ESTUDOS
Cinema Contemporâneo 
Crítica e Curadoria 
Projeto 
Pensamento Contemporâneo 
Arte Cinemática 
Teoria da Arte 
Seminário Interdisciplinar

CORPO DOCENTE
Ana Vaz
Artista brasileira cujo obra audiovisual se 
centra na reavaliação dos sistemas culturais 
contemporâneos e da duplicidade entre 
natureza e sociedade

Carlos Lobo
Fotógrafo e editor da Chromma e Lebop, 
expõe regularmente em Portugal e no 
exterior;  doutorado em Ciência e Tecnologia 
das Artes, especialização em fotografia

Carlos Ruiz 
Realizador espanhol com diversos filmes 
documentais, em que procura refletir sobre a 
vida contemporânea e as suas contradições

Daniel Ribas 
Crítico e programador, membro da direção 
artística do Porto/Post/Doc e do comité de 
seleção do Curtas Vila do Conde

Filipa César
Artista radicada em Berlim, cujo trabalho 
se centra nos arquivos coloniais e nos seus 
discursos, utilizando tanto o museu, como a 
sala de cinema e a performance

Guilherme Blanc
Adjunto para a Cultura da Câmara Municipal 
do Porto, Mestre em Política e Gestão 
Cultural pela City University London; 
colaborou na programação do Institute for 
Contemporary Arts, da Whitechapel Gallery e 
do Barbican Center 

Isabel Capeloa Gil
Fundadora da rede The Lisbon Consortium 
e diretora do Programa Internacional de 
Doutoramento em Estudos de Cultura; 
investigadora principal e fundadora do Centro 
de Estudos de Comunicação e Cultura

João Salaviza 
Realizador português, cuja obra lida com 
a paisagem urbana e o lugar das novas 
gerações, premiado com um Urso de Ouro em 
Berlim e uma Palma de Ouro em Cannes

Nuno Crespo 
Crítico de arte para diversas publicações e 
curador de várias exposições com artistas 
como Nuno Cera, Adriana Molder, Noé 
Sendas, Rui Chafes, Vasco Araújo, Jorge 
Molder e Pedro Costa

Nuno da Luz 
Artista que trabalha na intersecção de 
diferentes técnicas artísticas, com particular 
ênfase no trabalho sobre o som e os 
ambientes atmosféricos

Sabeth Buchmann 
Crítica e historiadora de arte, professora da  
Academy of Fine Arts, Vienna

Salomé Lamas 
Artista e realizador portuguesa, cujos filmes 
debatem o mundo contemporâneo, as suas 
fronteiras e identidades híbridas

Teresa Cruz 
Ensaísta e professora da Universidade Nova 
de Lisboa, nos domínios da Teoria da Imagem, 
da Estética e das Artes Contemporâneas
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ESCOLA DAS ARTES

Universidade Católica Portuguesa Campus Foz

Rua Diogo Botelho, 1327 • Tel. +351 226196243

4169-005 Porto

CANDIDATURAS

www.candidaturas.porto.ucp.pt

 

www.artes.porto.ucp.pt

Contactos:
Daniel Ribas [coordenação científica]
dribas@porto.ucp.pt
Cristina Crava [serviços académicos]
candidaturas@porto.ucp.pt

Parceiro:

escoladasartescatolicaporto
escoladasartescatolica
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