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Mestrado em Desenho 

 

 

Estrutura Curricular e Plano de Estudos 

 

1 — Número de créditos, segundo o sistema ECTS, necessário à obtenção do grau: 120 

2 —Duração normal do curso: 2 anos, 4 semestres 

3 — Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para obtenção do grau:  

 

Estrutura Curricular 

 

Área Científica Sigla 
Créditos 

Obrigatórios Optativos 

Desenho DES 102 - 

Ciências da Arte e do Património CAP 6 - 

Livre/Qualquer Área Científica    
Opt 

(variável) 
- 12 

Total 108 12 

 

Observações:  

O elenco de unidades curriculares optativas será definido anualmente pelo órgão legal e estatutariamente 

competente da Faculdade de Belas-Artes. 

Na realização de unidades curriculares optativas é ainda admitida a frequência de unidades curriculares em 

funcionamento noutra Escola da ULisboa, após verificação da sua compatibilidade com o plano de estudos do curso. 

Neste âmbito, é igualmente admitida a possibilidade de frequência de unidades curriculares noutras instituições de 

ensino superior com as quais a Faculdade de Belas-Artes possua protocolo para este efeito. 
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Plano de Estudos 

Mestrado em Desenho 

 

1.º Ano / 1.º Semestre 

Unidades curriculares (UC) Área científica 
Tipo de 

UC 

Horas de 
aulas 

(semanais) 
Créditos 

Desenho Analógico DES TP 1,5 6 

Desenho Digital DES TP 2 6 

Métodos de Representação Rigorosa DES TP 1,5 6 

Retrato DES TP 1,5 6 

Metodologias de Investigação CAP T 2 6 

 

1.º Ano / 2.º Semestre 

Unidades curriculares (UC) Área científica 
Tipo de 

UC 

Horas de 
aulas 

(semanais) 
Créditos 

Projeto Artístico DES TP 3 6 

Desenho Editorial DES TP 1,5 6 

Desenho Científico DES TP 2 6 

Teoria do Desenho DES T 1,5 6 

Optativa I Opt (variável) -- - 6 

 

2.º Ano / 1.º Semestre 

Unidades curriculares (UC) Área científica 
Tipo de 

UC 

Horas de 
aulas 

(semanais) 
Créditos 

Dissertação / Trabalho de Projeto DES OT -- 21 

Seminário de Projeto de Investigação DES OT -- 3 

Optativa II Opt (variável) -- - 6 

 

2.º Ano / 2.º Semestre 

Unidades curriculares (UC) Área científica 
Tipo de 

UC 

Horas de 
aulas 

(semanais) 
Créditos 

Dissertação / Trabalho de Projeto DES OT -- 30 
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Listagem de Unidades Curriculares Optativas 
 

Unidades curriculares optativas  
 

Unidades curriculares 
Área 

científica 
Tipo de 

UC 

Horas de 
aulas 

(semanais) 
Créditos Observações 

Didática do Desenho DES T 1,5 6 Optativa Específica 

Anatomia Comparada DES T 1,5 6 Optativa Específica 

 
Observações:  

O presente elenco de unidades curriculares opcionais são de escolha condicionada à definição da oferta em vigor, a 

qual poderá ser alterada anualmente pelo órgão legal e estatutariamente competente da Faculdade de Belas-Artes, 

de acordo com as seguintes duas tipologias — (a) Específica; e (b) Externa:  

a) Optativa Específica: é uma unidade curricular própria do plano de estudos do Mestrado em Desenho, 

integrante da sua oferta opcional. Contempla-se a possibilidade de se alargar ou rever a oferta das unidades 

curriculares optativas específicas integrantes do atual plano de estudos. Contempla-se igualmente a possibilidade 

de incluir outras unidades curriculares optativas integradas noutros programas de formação pós-graduada 

tutelados pela área científica de Desenho da FBA-ULisboa que estejam ou venham a estar em funcionamento, 

partilhando com estes a oferta de escolha opcional do atual plano de estudos. 

 b) Optativa Externa: é uma unidade curricular integrada noutro programa de formação pós-graduada tutelada por 

outra área científica, contemplando-se a possibilidade de funcionamento partilhado com a sua inclusão na oferta 

de escolha opcional do atual plano de estudos ou, em casos específicos, a possibilidade de escolha optativa livre 

após verificação da sua compatibilidade com o plano de estudos do curso. 


