
Fórum de Editores da Área de Artes/Artes Visuais 

PERIÓDICOS ACADÊMICOS DE ARTES VISUAIS NO BRASIL  
 
Lista de periódicos acadêmicos de institutos de artes, escolas de belas-artes, faculdades ou instituições de áreas 
diretamente afins com as artes visuais, vinculadas à graduação ou à pós-graduação, com perfis acadêmicos 
reconhecidos pelos organismos de pesquisa do Brasil ou pelo Fórum de Editores da Área de Artes/Artes Visuais.  
 
Para periódicos associados a cursos de pós-graduação, são apresentadas as linhas de pesquisa (e áreas de 
concentração) dos programas aos quais estão vinculados. 
 
 
 
BAHIA 
 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

Escola de Belas Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFBA) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– História e teoria da arte (artes visuais: história, teoria e processos) 
– Processos de criação artística (artes visuais: história, teoria e processos) 
– Arte e design: processos, teoria e história (artes visuais: história, teoria e processos) 
PPGAV-UFBA: http://www.ppgav.eba.ufba.br/  
Revista Cultura Visual: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rcvisual  
Revista Cadernos do PPGAV (extinta): http://www.portalseer.ufba.br/index.php/cppgav/issue/view/490  
 
 
DISTRITO FEDERAL 
 
Universidade de Brasília (UnB) 

Instituto de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Arte (PPG-Arte) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Arte e tecnologia (artes visuais) 
– Cultura e saberes em arte (artes visuais) 
– Educação em artes visuais (artes visuais) 
– Poéticas contemporâneas (artes visuais) 
– Teoria e história da arte (artes visuais) 
PPG-Arte: http://www.ppgarte.unb.br/  
Revista VIS: http://periodicos.unb.br/index.php/revistavis/index  
 
 
ESPÍRITO SANTO 
 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

Centro de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGA-UFES) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Estudos em história, teoria e crítica da arte (teoria e história da arte) 
– Nexos entre arte, espaço e pensamento (teoria e história da arte) 
PPGA/UFES: http://www.artes.ufes.br/pos-graduacao/PPGA  
Revista Revista do Colóquio de Arte e Pesquisa do PPGA-UFES:  
http://periodicos.ufes.br/colartes  
Revista Farol: http://www.periodicos.ufes.br/farol/index  

 
 
GOIÁS 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

Campus Samambaia 
Faculdade de Artes Visuais 
Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Culturas da imagem e processos de mediação (arte, cultura e visualidades) 
– Imagem, cultura e produção de sentido (arte, cultura e visualidades) 
– Poéticas Visuais e Processos de Criação (arte, cultura e visualidades) 

http://www.ppgav.eba.ufba.br/
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/rcvisual
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/cppgav/issue/view/490
http://www.ppgarte.unb.br/
http://periodicos.unb.br/index.php/revistavis/index
http://www.artes.ufes.br/pos-graduacao/PPGA
http://periodicos.ufes.br/colartes
http://www.periodicos.ufes.br/farol/index
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PPGACV: http://www.fav.ufg.br/culturavisual 
Revista Visualidades: http://revistas.ufg.br/VISUAL  

 
 
MINAS GERAIS 
 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 

Faculdade de Educação do Campus de Belo Horizonte 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Conhecimento e Educação (COED) 
COED/FaE/CBH/UEMG: http://fae.uemg.br/  
Revista SCIAS Arte/Educação: http://www.uemg.br/openjournal/index.php/SCIAS  
 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

Escola de Belas Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes (PPG-Artes) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Artes da cena (artes) 
– Artes e experiência interartes na educação (artes) 
– Artes plásticas, visuais e interartes: manifestações artísticas e suas perspectivas históricas, teóricas e críticas (artes) 
– Cinema (artes) 
– Poéticas Tecnológicas (artes) 
– Preservação do patrimônio cultural (artes) 
PPG-Artes: http://eba.ufmg.br/pos/   
Revista Pós: http://eba.ufmg.br/revistapos  
 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

Instituto de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes (PPG Artes) 
Mestrado  
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Práticas e processos em artes (artes) 
– Fundamentos e reflexões em artes (artes) 
PPG Artes: http://www.ppga.iarte.ufu.br/node/120  
Revista OuvirOuver: http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver  

 
 
PARÁ 
 
Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Instituto de Ciências da Arte 
Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGARTES) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Poéticas e processos de atuação em artes (artes) 
– Teorias e interfaces epistêmicas em artes (artes) 
– História, crítica e educação em artes (artes) 
PPGARTES: http://ppgartes.propesp.ufpa.br/  
Revista Arteriais: http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/index  
 
 
PARAÍBA  
 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Centro de Comunicação, Turismo e Artes 
Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV UFPB/UFPE)  
Mestrado com coordenação alternada com o PPGAV/UFPE 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Ensino das artes visuais no Brasil (ensino das artes visuais) 
– História, teoria e processos de criação em artes visuais (ensino das artes visuais) 
PPGAV UFPB: http://www.ccta.ufpb.br/ppgav  
Revista Cartema: https://issuu.com/ppgavufpeufpbrevistacartema/docs  
 
 
PARANÁ 
 
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) 

Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) 
EMBAP: http://www.embap.pr.gov.br/  
Revista Art&Sensorium: http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium  

http://www.fav.ufg.br/culturavisual
http://revistas.ufg.br/VISUAL
http://fae.uemg.br/
http://www.uemg.br/openjournal/index.php/SCIAS
http://eba.ufmg.br/pos/
http://eba.ufmg.br/revistapos
http://www.ppga.iarte.ufu.br/node/120
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver
http://ppgartes.propesp.ufpa.br/
http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/index
http://www.ccta.ufpb.br/ppgav
https://issuu.com/ppgavufpeufpbrevistacartema/docs
http://www.embap.pr.gov.br/
http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/sensorium
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PERNAMBUCO 
 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Centro de Artes e Comunicação 
Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade 
Federal da Paraíba (PPGAV UFPE/UFPB) 
Mestrado com coordenações alternada com o PPGAV/UFPE 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Ensino das artes visuais no Brasil (ensino das artes visuais) 
– História, teoria e processos de criação em artes visuais (ensino das artes visuais) 
PPGAV UFPE: https://www.ufpe.br/ppgav/  
Revista Cartema: https://issuu.com/ppgavufpeufpbrevistacartema/docs  

 
 
RIO DE JANEIRO 
 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Instituto de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Arte, cognição e cultura (arte e cultura contemporânea) 
– História e crítica da arte (arte e cultura contemporânea) 
– Processos artísticos contemporâneos (arte e cultura contemporânea) 
PPGArtes/UERJ: http://www.ppgartes.uerj.br/  
Revista Concinnitas: http://www.concinnitas.uerj.br/  
Revista Textos Escolhidos de Cultura e Arte Populares (TECAP): http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tecap  
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Escola de Belas Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, UFRJ 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– História e crítica da arte (história e teoria da arte) 
– Imagem e cultura (história e teoria da arte) 
– Linguagens visuais (teoria e experimentações em arte) 
– Poéticas interdisciplinares (teoria e experimentações em arte) 
PPGAV/EBA/UFRJ: http://www.ppgav.eba.ufrj.br/  
Revista Arte & Ensaio: http://www.ppgav.eba.ufrj.br/producao-academica/arte-ensaios/  
 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Instituto de Arte e Comunicação Social 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes (PPGCA-UFF) 
Mestrado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Estudos críticos das artes (estudos contemporâneos das artes) 
– Estudos das artes em contextos sociais (estudos contemporâneos das artes)  
– Estudos dos processos artísticos (estudos contemporâneos das artes) 
PPGCA-UFF: http://www.artes.uff.br/  
Revista Poiésis: http://www.poiesis.uff.br/  
 
Convênios ou consórcios interinstitucionais  

DezenoveVinte: Arte no Brasil do Século XIX e Início do XX: http://www.dezenovevinte.net/  
Revista 19&20: http://www.dezenovevinte.net/19e20/  
 
 
RIO GRANDE DO SUL 
 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 

Centro de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV/CA/UFPEL) 
Mestrado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração): 
– Ensino da arte e educação estética (arte contemporânea) 
– Processos de criação e poéticas do cotidiano (arte contemporânea) 
PPGAV/CA/UFPEL: http://wp.ufpel.edu.br/mestradoartesvisuais/  
Revista Paralelo 31: http://wp.ufpel.edu.br/paralelo31/  
 

https://www.ufpe.br/ppgav/
https://issuu.com/ppgavufpeufpbrevistacartema/docs
http://www.ppgartes.uerj.br/
http://www.concinnitas.uerj.br/
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tecap
http://www.ppgav.eba.ufrj.br/
http://www.ppgav.eba.ufrj.br/producao-academica/arte-ensaios/
http://www.artes.uff.br/
http://www.poiesis.uff.br/
http://www.dezenovevinte.net/
http://www.dezenovevinte.net/19e20/
http://wp.ufpel.edu.br/mestradoartesvisuais/
http://wp.ufpel.edu.br/paralelo31/
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Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Centro de Artes e Letras 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART/UFSM) 
Mestrado  
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Arte e cultura (arte contemporânea) 
– Arte e tecnologia (arte contemporânea) 
– Arte e visualidade (arte contemporânea) 
PPGART/UFSM: http://w3.ufsm.br/ppgart/  
Revista Contemporânea: sem página na internet  

Centro de Educação 
Laboratório de Artes Visuais 
Revista Revista Digital do LAV: http://periodicos.ufsm.br/index.php/revislav  
 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Instituto de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV/UFRGS) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Desdobramentos da imagem (poéticas visuais) 
– Linguagens e contextos de criação (poéticas visuais) 
– Obra de arte e seus aspectos constitutivos (história teoria e crítica) 
– Relações sistêmicas da arte (história teoria e crítica) 
PPGAV/UFRGS: http://www.ufrgs.br/ppgav/  
Revista Porto Arte: http://seer.ufrgs.br/PortoArte  
Revista Revista-Valise: http://seer.ufrgs.br/RevistaValise  

Bacharelado em História da Arte: https://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/graduacao-bacharelado-em-historia-da-
arte/  
Revista Ícone: Revista Brasileira de História da Arte: http://seer.ufrgs.br/index.php/icone  
 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Faculdade de Educação 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) 
Mestrado e Doutorado 
Linha de pesquisa com afinidade direta às artes visuais (e área de concentração):  
–Arte, linguagem e currículo (educação) 
PPGEdu/UFRGS: http://www.ufrgs.br/ppgedu/  
Revista Gearte: http://seer.ufrgs.br/gearte  
 
 
SANTA CATARINA 
 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

Centro de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV/UDESC) 
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Ensino das artes visuais (artes visuais) 
– Processos artísticos contemporâneos (artes visuais) 
– Teoria e história das artes visuais (artes visuais) 
PPGAV/UDESC: http://ppgav.ceart.udesc.br/ppgav.htm  
Revista Palíndromo: http://revistas.udesc.br/index.php/palindromo/index  
Revista Educação, Artes e Inclusão: http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao  
Revista Ciclos: http://www.revistas.udesc.br/index.php/ciclos/issue/current  
Revista Apotheke: http://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE  

 
 
SÃO PAULO 
 
Universidade de São Paulo (USP) 

Escola de Comunicações e Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA-USP (PPGAV/ECA-USP) 
Mestrado e Doutorado  
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Fundamentos do ensino e aprendizagem da arte (teoria, ensino e aprendizagem da arte) 
– História, crítica e teoria da arte (teoria, ensino e aprendizagem da arte) 
– Multimeios (poéticas visuais) 
– Processos de criação em artes visuais (poéticas visuais) 
PPGAV/ECA-USP: http://www3.eca.usp.br/pos/ppgav  
Revista ARS: http://www.revistas.usp.br/ars  

http://w3.ufsm.br/ppgart/
http://periodicos.ufsm.br/index.php/revislav
http://www.ufrgs.br/ppgav/
http://seer.ufrgs.br/PortoArte
http://seer.ufrgs.br/RevistaValise
https://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/graduacao-bacharelado-em-historia-da-arte/
https://www.ufrgs.br/institutodeartes/index.php/graduacao-bacharelado-em-historia-da-arte/
http://seer.ufrgs.br/index.php/icone
http://www.ufrgs.br/ppgedu/
http://seer.ufrgs.br/gearte
http://ppgav.ceart.udesc.br/ppgav.htm
http://revistas.udesc.br/index.php/palindromo/index
http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/ciclos/issue/current
http://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE
http://www3.eca.usp.br/pos/ppgav
http://www.revistas.usp.br/ars
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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Instituto de Artes 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais  
Mestrado e Doutorado 
Linhas de pesquisa (e áreas de concentração):  
– Fundamentos teóricos em artes visuais (artes visuais) 
– Multimeios e arte (artes visuais) 
– Poéticas visuais e processos de criação (artes visuais) 
PPGAV/UNICAMP: http://www.iar.unicamp.br/pos-graduacao-em-artes-visuais  
Revista Visuais: http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/visuais  
 
Universidade do Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) 

Campus de Bauru 
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) 
Departamento de Artes e Representação Gráfica (DARG) 
DARG: http://www.faac.unesp.br/#!/departamentos/artes-e-representacao-grafica/  
Revista Poéticas Visuais: http://www.poeticasvisuais.com.br/  

 
 
BRASIL 
 
Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas (ABRACE) 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) 

Consórcio de associações brasileiras de artes cênicas, artes visuais e música 
Parceria: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Apoio: Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC)  
ABRACE: http://portalabrace.org/  
ANPAP: http://anpap.org.br/   
ANPPOM: http://www.anppom.com.br/  
Revista ARJ: Art Research Journal: https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal  
 
 
 
 

 
 
Fórum de Editores da Área de Artes/Artes Visuais 

Contatos: editores.artesvisuais@gmail.com  
 

http://www.iar.unicamp.br/pos-graduacao-em-artes-visuais
http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/visuais
http://www.faac.unesp.br/#!/departamentos/artes-e-representacao-grafica/
http://www.poeticasvisuais.com.br/
http://portalabrace.org/1/index.php/inicio
http://anpap.org.br/default/
http://www.anppom.com.br/
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