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CAPÍTULO I 
 

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Artigo 1.º 

(Objeto) 

O presente Regulamento Pedagógico, adiante designado por Regulamento, define os mecanismos de 

planeamento, organização, acesso e funcionamento do processo de avaliação de conhecimentos e 

competências na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, doravante designada por Faculdade 

de Belas-Artes.  

 

Artigo 2.º 

(Âmbito de aplicação) 

1 — O presente Regulamento é aplicável: 

a) Aos alunos inscritos num ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado ministrado pela 

Faculdade de Belas-Artes; 

b) Aos alunos inscritos num curso pós-graduado não conferente de grau ministrado pela 

Faculdade de Belas-Artes; 

c) Aos alunos inscritos num ciclo de estudos conducente ao grau de mestre ou doutor ministrado 

pela Faculdade de Belas-Artes, sem prejuízo das disposições específicas referentes ao processo 

de nomeação de orientador, das regras sobre a apresentação e entrega da dissertação ou tese, 

de realização das suas provas, do processo de atribuição da classificação final, bem como de 

outros preceitos estabelecidos no Regulamento de Estudos de Pós-Graduação da Universidade 

de Lisboa ou no Regulamento do respetivo ciclo de estudos não previstos no presente 

Regulamento. 

2 — As normas relativas ao funcionamento do processo pedagógico previstas no presente 

Regulamento são igualmente aplicáveis aos alunos que frequentem unidades curriculares de cursos da 

Faculdade através de programas de mobilidade estudantil, bem como a alunos regulamentarmente 

inscritos em unidades curriculares isoladas em regime livre sujeitos a avaliação.  
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CAPÍTULO II 
 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

Organização letiva 

 

SECÇÃO I 

Definição do calendário escolar 

 

Artigo 3.º 

(Noção) 

1 — O calendário escolar compreende o conjunto de atividades de ensino desenvolvidas na Faculdade 

e define os momentos de trabalho, de estudo e de avaliação, bem como os períodos de pausa e férias, 

devendo reger-se e estar em conformidade com os princípios orientadores do calendário escolar da 

Universidade de Lisboa para o ano letivo em questão. 

2 — Os momentos de trabalho, de estudo e de avaliação correspondem a 40 semanas e a 1680 horas 

de trabalho anual do estudante, repartidas por dois períodos semestrais de igual duração. 

3 — Cada semestre tem 15 semanas letivas, não incluindo a interrupção letiva dos períodos do Natal, 

Carnaval e Páscoa, nem o período previsto para as avaliações. 

4 — A época prevista para as avaliações é a que consta no calendário da Faculdade que descrimina os 

períodos específicos para as avaliações. 

5 — A determinação das datas destes períodos é fixada pelo Presidente da Faculdade sob proposta do 

Conselho Pedagógico. 

 

Artigo 4.º 

(Regime de escolaridade) 

1 — O regime de escolaridade das unidades curriculares é semestral. 

2 — Podem vigorar aulas em regime de seminário em situações a determinar pelo Conselho Científico, 

mediante proposta do respectivo Coordenador da Unidade Curricular previamente aprovada pelo 

Coordenador do Ciclo de Estudos e com o conhecimento do Diretor da Área. 

3 — As aulas das unidades curriculares teórico-práticas podem ser desdobradas em aulas teóricas e 

aulas práticas, mediante proposta do respetivo Coordenador da Unidade Curricular previamente 

aprovada pelo Coordenador do Ciclo de Estudos e com o conhecimento do Diretor de Área. 
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SECÇÃO II 

Condições de funcionamento pedagógico 

 

Artigo 5.º 

(Horário letivo) 

1 — O período diurno de aulas parte das 08.00 horas e estende-se até às 20.00 horas, de segunda a 

sexta-feira. O período pós-laboral está compreendido entre as 14.00 horas e as 23.00 horas, de segunda a 

sábado. 

2 — Quando aprovado pelos Conselhos Pedagógico e Científico, pode haver um período noturno de 

aulas, das 19.00 horas às 23.00 horas, de segunda a sexta-feira. 

3 — Os horários têm que ter, no mínimo, uma hora para o almoço, entre as 12.00 horas e as 15.00 

horas. 

4 — Os horários são fixados em locais adequados da Faculdade antes do início das inscrições e 

disponibilizados on-line no sítio da Faculdade. 

5 — Depois da sua divulgação, os horários só podem ser alterados pelo Presidente, sob parecer do 

Conselho Pedagógico. 

6 —  A Faculdade deve garantir a possibilidade de se servirem refeições entre as 18 e as 21 horas. 

 

Artigo 6.º 

(Princípios para a elaboração dos horários letivos) 

1 — Os horários letivos devem ser definidos tendo por base a distribuição de serviço docente para o 

ano letivo em questão aprovada em Conselho Científico e de acordo com as cargas horárias previstas nos 

planos de estudos, as modalidades pedagógicas adotadas e as disponibilidades de utilização de espaços e 

equipamentos existentes. 

2 — Não poderá haver sobreposição de horários nas unidades curriculares obrigatórias dentro do 

mesmo ano curricular. 

3 — A marcação de testes fora do horário normal não poderá acontecer em prejuízo de qualquer 

outra unidade curricular. 

4 — Se necessário, o docente deverá disponibilizar dentro do período de atendimento letivo, apoio 

específico a alunos com necessidades específicas, como estudantes deslocados, deficientes, ou outros. 

 

Artigo 7.º 

(Critérios de funcionamento das unidades curriculares) 

O número mínimo de alunos necessário ao funcionamento de cada unidade curricular é de 5 alunos, 

excetuando as unidades curriculares de cariz obrigatório e as que funcionem com sobreposição de níveis. 
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CAPÍTULO III 
PLANEAMENTO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA 

 

Artigo 8.º 

(Programação) 

1 — Os programas das unidades curriculares, a aplicar em cada período letivo, são da 

responsabilidade dos respetivos regentes, de acordo com o plano de estudos e a lei em vigor, devendo os 

docentes proceder à entrega em suporte digital no Secretariado do Conselho Pedagógico do programa da 

unidade curricular que lecionarão, no prazo máximo de quinze dias após o início das respetivas aulas, 

alterando ou não a publicação geral dos programas que eventualmente já tenha sido feita.  

2 —  As programações semestrais devem decorrer, na sua essência, do desenvolvimento dos tópicos 

programáticos estabelecidos no Plano de Estudos para cada unidade curricular. 

3 — Para a necessária e útil normalização deste documento, devem os respetivos programas ser 

elaborados de acordo com o Modelo de Programa de Unidade Curricular previsto no Anexo I ao presente 

Regulamento. 

4 — Os programas das unidades curriculares devem ser alvo de disponibilização na Reprografia da 

Faculdade de Belas-Artes. 

5 — Os docentes das unidades curriculares devem ainda publicar, afixar ou dar a conhecer, ao longo 

do período letivo, todos os materiais que, em qualquer suporte, não sejam de acesso generalizado e que 

considerem, em termos pedagógicos ou científicos, fundamentais no âmbito das suas unidades 

curriculares. 

 

Artigo 9.º 

(Acompanhamento) 

Os docentes deverão, sempre que possível, no decorrer das aulas teórico-práticas, dar prioridade aos 

alunos com estatuto especial. 

 

Artigo 10.º 

(Atendimento) 

1 — De acordo com o n.º 3 do artigo 71º, do Estatuto da Carreira Docente Universitária, “para além do 

tempo de lecionação de aulas, o horário de serviço docente integra a componente relativa a serviço de 

assistência a alunos, devendo este, em regra, corresponder a metade daquele tempo.” 

2 — Os docentes devem obrigatoriamente comunicar o horário de atendimento pedagógico aos 

alunos. 

3 — Os docentes devem, sempre que possível, no decorrer do horário do atendimento pedagógico, dar 

prioridade aos alunos com estatuto especial. 
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Artigo 11.º 

(Sumários: registo da atividade letiva) 

1 — Os livros de sumários estão disponíveis no sítio da Faculdade e são fornecidos no início de cada 

período letivo, respeitantes às diferentes unidades curriculares, e turmas, onde o docente deve 

obrigatoriamente registar em cada aula a matéria pedagógica correspondente, conforme o respetivo 

programa. 

2 — No prazo de quinze dias após cada aula ou módulo programático, o docente deve afixar na sua 

página de sumários no sítio da Faculdade, a síntese e a descrição sumária dos temas desenvolvidos, 

acompanhado, de preferência, da bibliografia pontual da(s) aula(s) dada(s). 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

ACESSO AO PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

SECÇÃO I 

Matrícula e inscrição 

 

Artigo 12.º 

(Definições) 

1 — Entende-se por matrícula o ato formal pelo qual o aluno dá entrada ou reingressa na Faculdade, 

sendo válida enquanto o mesmo a frequentar ininterruptamente, sem prejuízo da prescrição do direito à 

matrícula nos termos regulamentarmente estabelecidos. 

2 — A inscrição é o ato que faculta ao aluno, depois de matriculado, a frequência de determinadas 

unidades curriculares de um curso ou ciclo de estudos, sem prejuízo da prescrição do direito à inscrição 

nos termos regulamentarmente estabelecidos. 

3 — Considera-se aluno da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa quem estiver 

regulamentarmente matriculado e inscrito. 

 

Artigo 13.º 

(Organização do processo) 

1 — O processo de matrícula dos ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado decorrerá nas 

datas estabelecidas anualmente em despacho do Diretor-Geral do Ensino Superior e nos moldes definidos 

pelos Serviços Académicos da Faculdade. 
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2 — As matrículas dos ciclos de estudos e cursos pós-graduados, bem como o processo de inscrição 

dos ciclos de estudos e outros cursos ministrados anual ou semestralmente pela Faculdade de Belas-Artes, 

decorrerão nas datas e moldes definidos pelos Serviços Académicos, devendo os mesmos realizar-se em 

data prévia ao início de cada ano/semestre letivo. 

3 — Os trâmites do processo de inscrição deverão ser prévia e atempadamente divulgados aos alunos 

pelos Serviços Académicos através dos meios considerados mais adequados e comunicados anteriormente 

ao Conselho Pedagógico. 

 

 

SECÇÃO II 

Processo de matrícula 

 

Artigo 14.º 

(Âmbito do processo) 

1 — O processo de matrícula envolve o ato formal de efetivação da admissão ao ciclo de estudos ou 

curso por parte do candidato colocado, bem como o fornecimento aos Serviços Académicos de um 

conjunto de elementos identificativos para a constituição do processo individual do aluno. 

2 — No decurso do processo de matrícula poderá ser requerido aos alunos o preenchimento de outros 

dados, nomeadamente para efeitos de notificação estatística, sem o término dos quais não poderá ser 

considerado como concluído e validado o respetivo processo de matrícula. 

 

 

SECÇÃO III 

Processo de inscrição 

 

Artigo 15.º 

(Âmbito do processo) 

1 — O processo de inscrição envolve a escolha pelos alunos das unidades curriculares a frequentar no 

respetivo semestre ou ano letivo, bem como, caso estas se desdobrem em turmas, a seleção de uma turma 

à sua escolha de acordo com os critérios definidos para o efeito. 

2 — O aluno que ingressa num determinado ano do curso deve inscrever-se em todas as unidades 

curriculares do plano de estudos respetivo, exceto naquelas em que haja obtido creditação. 

3 — O aluno tem de se inscrever provisoriamente em qualquer unidade curricular, mesmo que esteja 

em processo ou pendente um pedido de creditação da mesma. 

4 — A inscrição apenas adquire validade administrativa e regulamentar com a liquidação das taxas 

eventualmente requeridas para esse efeito.  

5 — A inscrição apenas tem efeito para o ano ou semestre letivo a que se refere. 

6 — Nenhum discente pode, a qualquer título, frequentar ou ser avaliado em unidades curriculares de 

um ciclo de estudos ministrado na Faculdade, sem se encontrar regulamentarmente matriculado e 

inscrito. 
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7 — Os elementos avaliativos e as classificações eventualmente obtidas em unidades curriculares, que 

não tenham sido objeto de inscrição administrativa, são considerados nulos. 

 

 

Artigo 16.º 

(Prevalência na inscrição) 

1 — O período de inscrições contemplará um prazo específico e prévio, de modo a conferir prioridade 

na escolha de unidades curriculares e turmas aos alunos que comprovem junto dos Serviços Académicos a 

titularidade, para o ano ou semestre letivo a que respeita o processo de inscrição, de um dos seguintes 

estatutos especiais: 

a) Aluno com necessidades educativas especiais; 

b) Bombeiro dos corpos profissionais, mistos ou voluntários; 

c) Dirigente associativo estudantil; 

d) Dirigente associativo jovem; 

e) Estudante-atleta da Universidade de Lisboa; 

f) Grávida, mãe ou pai estudante cujo(s) filho(s) tenha(m) até 3 anos de idade; 

g) Militar em regime de contrato ou de voluntariado nas Forças Armadas; 

h) Praticante desportivo de alto rendimento; 

i) Trabalhador-estudante. 

2 — Findo o prazo indicado no n.º anterior, deverá ser dada primazia, aquando do estabelecimento 

das datas para o processo de inscrição, aos alunos inscritos nos anos curriculares mais adiantados dos 

respetivos cursos. 

3 — A prova da titularidade dos estatutos mencionados no n.º 1 é feita nos termos do artigo 26.º do 

presente Regulamento. 

 

Artigo 17.º 

(Inscrição em turmas) 

1 — Tendo em conta as condições pedagógicas e de lecionação, as unidades curriculares podem ser 

desdobradas em turmas. 

2 — Nos casos referidos no número anterior deverá o Conselho Pedagógico comunicar, até dois dias 

úteis do início do processo de matrículas e inscrições, as vagas respeitantes a cada uma das turmas, sem 

prejuízo do Conselho Científico poder deliberar o estabelecimento genérico de vagas de acordo com a 

tipologia da unidade curricular. 

3 — Na inexistência das indicações referidas no número anterior, deverão os Serviços Académicos, 

ponderando o cômputo total de alunos inscritos a cada uma das unidades curriculares em anos ou 

semestres letivos anteriores, estabelecer o total de vagas para as turmas em questão, devendo sempre 

seguir um princípio de distribuição equitativa e proporcional. 
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Artigo 18.º 

(Alteração da inscrição e mudança de turma) 

1 — Após a conclusão da sua inscrição, poderão os interessados proceder a alterações na mesma, 

incluindo aditamentos, anulações, bem como modificações de turma, de acordo com as disponibilidades 

de vagas existentes no momento.  

2 — O período de alterações na inscrição não poderá estender-se cinco dias úteis para além do 

término do período de inscrições definido pelos Serviços Académicos, devendo contemplar-se neste 

período a disponibilização de vagas consideradas sobrantes ou adicionar nas turmas. 

3 — Quando razões ponderosas o justifiquem, nomeadamente em virtude da necessidade de 

reorganização da distribuição horário ou de serviço docente de um número significativo de unidades 

curriculares, deverá o prazo indicado no número anterior alargar-se para dez dias úteis. 

4 — Excetuam-se dos números anteriores o caso dos alunos que vierem a comprovar a sua situação 

de trabalhadores-estudantes no decorrer do ano letivo os quais têm, nesse momento, direito a efetuar 

mudança de turma se assim o desejarem, de acordo com as disponibilidades de vagas existentes no 

momento. 

5 — Para os efeitos previsto no final do nº 2, deverão os docentes das respetivas turmas/unidades 

curriculares comunicar aos Serviços Académicos, até final da primeira semana de aulas, o número de 

vagas a adicionar nas turmas cujas vagas ficaram completas no final do período de inscrições, desde que 

estejam reunidas condições adequadas de funcionamento pedagógico e logístico. 

 

Artigo 19.º 

(Inscrição fora dos prazos) 

1 — Findos os prazos regulares estabelecidos para o efeito, será conferido o direito a todos os 

interessados de efetuar junto dos Serviços Académicos a sua inscrição, mediante o pagamento das taxas 

emolumentares em vigor para a prática de atos fora de prazo. 

2 —  Salvo por razões ponderosas e devidamente justificadas, não poderão realizar-se inscrições após 

o último dia útil de novembro de cada ano. 

 

Artigo 20.º 

(Inscrição de alunos pela primeira vez) 

Aos alunos que efetuem a sua inscrição pela primeira vez na Faculdade poderá o Conselho Pedagógico 

estabelecer a vinculação a um conjunto pré-estabelecido de turmas nas unidades curriculares obrigatórias 

do semestre letivo em questão, sem prejuízo de alunos que comprovem a titularidade de um dos estatutos 

indicados no n.º 1 do artigo 16º poderem posteriormente proceder à sua alteração, em harmonia com o 

estatuído no artigo 18.º. 
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SECÇÃO IV 

Regras de inscrição e transição de ano curricular 

 

Artigo 21.º 

(Restrições da inscrição) 

1 — Não é permitida a inscrição e frequência de unidades curriculares de anos ou semestres 

curriculares subsequentes àqueles em que o aluno se encontra regulamentarmente inscrito. 

2 — Em cada semestre letivo, os alunos inscritos em ciclos de estudos conducentes ao grau de 

Licenciado ou Mestre, não podem inscrever-se a mais de 42 ECTS, sendo que a inscrição em unidades 

curriculares, para além daquelas que estão fixadas para o seu semestre curricular, apenas é permitida 

para recuperação de unidades curriculares em atraso no seu plano de estudos. 

3 — A inscrição em unidades curriculares optativas em atraso do semestre imediatamente anterior 

àquele em que o aluno se encontra regulamentarmente inscrito, apenas pode ocorrer, exclusivamente 

para efeitos de conclusão do ciclo de estudos, mediante autorização expressa prévia do Presidente do 

Conselho Pedagógico. 

4 — A inscrição em unidades curriculares optativas está condicionada ao número de vagas 

disponíveis para as mesmas. 

5 — A frequência das unidades curriculares optativas deve respeitar a sequência prevista na 

organização do plano de estudos e sempre que a estrutura curricular do ciclo de estudos preveja a 

realização de unidades optativas em áreas científicas específicas, a frequência destas deve anteceder a de 

unidades em áreas livres. 

6 — Os estudantes que pretendam realizar unidades curriculares optativas para além das requeridas 

para a conclusão do correspondente plano de estudos, devem candidatar-se à frequência de unidades 

curriculares isoladas, nos termos definidos. 

 

Artigo 22.º 

(Regime de precedências) 

1 — De acordo com o atual plano de estudos e orgânica dos cursos define-se regime de precedências 

como aquele pelo qual nenhum aluno pode ter acesso, sem aproveitamento, à unidade curricular que dá 

continuidade técnica e científica a uma outra anterior. 

2 — As unidades curriculares sujeitas ao regime de precedências são fixadas pelo Conselho 

Pedagógico, em momento prévio ao início do ano letivo, após parecer favorável do Coordenador do Ciclo 

de Estudos e com o conhecimento do Diretor de Área. 

3 — No último ano letivo do 1º ciclo de estudos não há aplicação do regime de precedências nas 

unidades curriculares do primeiro para o segundo semestre. 

4 — O plano de precedências em vigor, por ciclo de estudos, é publicado em Anexo. 

5 — A inscrição em unidades curriculares isoladas não está sujeita ao regime de precedências, sem 

prejuízo de poder estar dependente de requisitos de formação prévia considerados indispensáveis para a 

compreensão mínima dos conhecimentos e aquisição das competências nas mesmas. 
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Artigo 23.º 

(Regras de transição de ano curricular) 

1 — Para os alunos inscritos em ciclos de estudos conducentes ao grau de Licenciado, a transição para 

anos curriculares subsequentes do respetivo plano de estudos implica a aprovação ao cômputo mínimo de 

ECTS estabelecidos em baixo: 

a) A aprovação a um mínimo de 42 ECTS permite a transição para o 2º ano curricular; 

b) A aprovação a um mínimo de 90 ECTS permite a transição para o 3º ano curricular; 

c) A aprovação a um mínimo de 154 ECTS permite a transição para o 4º ano curricular. 

2 — Para o cômputo do número de ECTS indicado em cima, não serão contabilizadas as unidades 

curriculares realizadas a título extracurricular. 

3 — Para os alunos inscritos em ciclos de estudos conducentes ao grau de Mestre, a transição para o 

2.º ano curricular está dependente da aprovação ao cômputo mínimo de 42 ECTS. 

4 — Para os alunos inscritos em ciclos de estudos conducentes ao grau de Doutor, a transição de ano 

curricular é efetuada nos termos fixados no Regulamento do respetivo curso. 

 

Artigo 24.º 

(Anulação da inscrição) 

1 — Sem prejuízo do pagamento da prestação de propinas já vencidas, pode o aluno, nos moldes e até 

à data limite fixados pelo Conselho de Gestão da Faculdade, requerer a anulação da inscrição na totalidade 

das unidades curriculares do ano letivo que se encontra a frequentar. 

2 — A anulação da inscrição na totalidade das unidades curriculares determina a anulação da 

matrícula e a consequente perda do vínculo à Universidade de Lisboa. 

3 — A anulação de inscrições por unidades curriculares só pode ser efetuada nos 25 dias úteis 

subsequentes ao início do semestre. 

 

 

SECÇÃO V 

Estatutos especiais 

 

Artigo 25.º 

(Definição) 

1 — Considera-se como estatuto especial, o reconhecimento pela Faculdade da titularidade por parte 

do aluno de um determinada situação ou condição normativa ou regulamentarmente tipificada, suscetível 

do usufruto de regalias excecionais. 

2 — Para efeitos do presente Regulamento consideram-se válidas como estatuto especial, as situações 

ou condições abaixo enumeradas: 

a) Aluno com necessidades educativas especiais; 

b) Bombeiro dos corpos profissionais, mistos ou voluntários; 

c) Dirigente associativo estudantil; 

d) Dirigente associativo jovem; 
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e) Estudante-atleta da Universidade de Lisboa; 

f) Estudantes que professem confissões religiosas que santifiquem dias da semana diversos de 

Domingo; 

g) Grávida estudante;  

h) Mãe estudante; 

i) Militar em regime de contrato ou de voluntariado nas Forças Armadas; 

j) Pai estudante cujo(s) filho(s) tenha(m) até 3 anos de idade; 

k) Praticante desportivo de alto rendimento; 

l) Trabalhador-estudante. 

 

Artigo 26.º 

(Regime de comprovação) 

1 — Para efeitos de conhecimento, aplicação e concretização dos estatutos especiais existentes bem 

como previstos neste Regulamento, deverão os Serviços Académicos promover a divulgação, através do 

sítio institucional da Faculdade, das normas para a concessão dos respetivos estatutos, das regalias a eles 

associados, bem como a documentação exigida para a comprovação dos mesmos. 

2 — Sem prejuízo do disposto no n.0 4, o pedido e renovação dos estatutos especiais deve ser 

efetuado anualmente nos Serviços Académicos, no ato da inscrição, ou nos seguintes termos: 

a) Até ao último dia útil de novembro, sendo o estatuto válido para todo o ano letivo; 

b) Até ao último dia útil de abril, sendo o estatuto válido somente para a frequência do 2.0 

semestre. 

3 — Após o seu deferimento, o estatuto é válido até final do respetivo período letivo, 

independentemente da perda superveniente dos requisitos que deram lugar à concessão do mesmo. 

4 — Os estudantes com necessidades educativas especiais permanentes, apenas devem fazer prova 

uma vez do seu estatuto, sendo este válido até final da frequência do respetivo ciclo de estudos. 
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CAPÍTULO V 
 

FUNCIONAMENTO DO PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

SECÇÃO I 

Organização pedagógica geral 

 

Artigo 27.º 

(Natureza das unidades curriculares) 

1 — O agrupamento das unidades curriculares da Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Lisboa, determinado pela Comissão Científica do Senado da Universidade de Lisboa sob proposta do 

Conselho Científico da Faculdade de Belas Artes, articula-se em estudos nucleares, complementares e 

tecnológicos que na totalidade satisfazem um determinado número obrigatório de ECTS que permitem 

desse modo a conclusão do ciclo de estudos. 

2 — As unidades curriculares podem ser de natureza teórica (T), teórico-prática (TP) e prática 

laboratorial (PL). 

 

Artigo 28.º 

(Aulas) 

1 — De acordo com a natureza das unidades curriculares, as aulas podem ser: 

a) Aulas teóricas; 

b) Aulas teórico-práticas; 

c) Práticas laboratoriais; 

d) Seminários. 

2 — Às aulas teórico-práticas pode ser aplicado um regime de faltas, segundo proposta do respetivo 

docente aprovada pelo Conselho Pedagógico. 

 

 

SECÇÃO II 

Normas de avaliação das unidades curriculares 

 

Artigo 29.º 

(Definição) 

1 — Entende-se por avaliação a apreciação do trabalho de resposta do aluno ao programa e seus 

eventuais desenvolvimentos complementares ou alternativos. 

2 — A avaliação deve considerar três ordens de fatores: a qualidade do aproveitamento que as 

respostas ao programa explicitam, o nível de integração no processo escolar e a frequência às aulas, 

sabendo que a explicitação destes fatores, bem como o seu peso relativo no processo de avaliação, deve 

constar, de forma explícita, do programa das unidades curriculares. 
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3 — As avaliações são de três tipos: 

a)  Contínuas; 

b)  Periódicas; 

c)  Finais. 

4 — As avaliações só podem versar sobre o conteúdo programático das unidades curriculares que 

tenha sido explicitado e efetivamente lecionado. 

 

Artigo 30.º 

(Avaliação contínua) 

1 — Esta avaliação realiza-se ao longo do semestre mediante as respostas de trabalho que o aluno vai 

produzindo, podendo conter todas as informações que o Professor entenda úteis à apreciação periódica e 

à final, segundo os fatores, já enunciados, do aproveitamento específico e global do aluno. 

2 — A avaliação contínua integra-se no trabalho pedagógico ao longo do período letivo e pressupõe a 

participação assídua do aluno. 

3 — Os alunos com estatuto especial podem substituir a avaliação contínua por testes e/ou trabalhos, 

sabendo que: 

a)  A sua concretização deve resultar de um acordo, no início do semestre letivo, entre docentes e 

alunos, em conjunto ou individualmente, sobre o método e as datas a adotar; 

b)  Nos casos em que não haja o acordo referido na alínea anterior, é da competência do Conselho 

Pedagógico decidir depois de ouvidas ambas as partes. 

4 — Os alunos abrangidos pelo estatuto de dirigente associativo, e de acordo com este, podem alterar 

a data da execução e entrega de trabalhos e de relatórios escritos, por impedimento devido ao exercício de 

atividades associativas inadiáveis, sabendo que: 

a)  De acordo com aquele estatuto, o aluno deve fazer prova desse impedimento e dele devem ser 

informados os respetivos docentes; 

b)  Decorrentemente, deve ser fixada nova data, a qual deve resultar de um acordo entre docentes 

e alunos. 

 

Artigo 31.º 

(Avaliação periódica) 

1 — A avaliação periódica deve ser considerada sobretudo como complemento da avaliação contínua, 

permitindo fazer um balanço da qualidade do aproveitamento do aluno, seu nível de integração no 

processo da unidade curricular e grau de frequência. 

2 — As características, os critérios, o número e respetivas datas das avaliações periódicas são 

determinados pelos docentes em função da natureza, dos objetivos e dos conteúdos programáticos das 

respetivas unidades curriculares, sabendo que: 

a)  De acordo com o artigo 8.º deste Regulamento, devem os docentes divulgar no início do 

semestre letivo, todas as informações acima referidas; 
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b)  Sempre que, por motivos de força maior, se impuser a necessidade de alteração das datas de 

avaliação previamente fixadas, esta deve ser divulgada com a antecedência de, pelo menos, 

trinta dias, no caso de corresponder a uma antecipação; 

c)  Estas avaliações são de caráter obrigatório para todos os alunos; 

d)  Nenhuma destas avaliações pode ser, só por si, eliminatória. 

3 — Nas unidades curriculares teóricas e teórico-práticas, a avaliação periódica poderá assumir a 

forma de um teste escrito, sabendo que: 

a)  A sua duração não pode ser superior a três horas; 

b)  O teste incide sobre toda a matéria que, de acordo com os conteúdos programáticos definidos 

para a disciplina, foi efetivamente lecionada até sete dias antes da data do mesmo; 

c)  Este não pode ser corrigido por docentes familiares dos alunos, devendo o Conselho Pedagógico 

nomear um docente substituto para estes casos. 

4 — Os alunos abrangidos pelo estatuto de dirigente associativo, e de acordo com este, podem, no 

prazo de 48 horas após a falta, alterar a data de realização de testes e de avaliações, por impedimento 

devido ao exercício de atividades associativas inadiáveis, sabendo que: 

a)  De acordo com aquele estatuto, o aluno deve fazer prova do seu impedimento do qual devem 

ser informados os respetivos docentes; 

b)  Decorrentemente, deve ser fixada nova data, a qual deve resultar de um acordo entre docentes 

e alunos. 

5 — A respetiva classificação deve ser lançada e publicada no período de 10 dias úteis após o último 

dia da avaliação. 

 

Artigo 32.º 

(Falta à avaliação periódica) 

1 — Na prestação das provas de avaliação periódica e final, o aluno deve possuir o cartão de cidadão 

ou outro elemento de identificação cuja apresentação lhe pode ser solicitada, sabendo que o não 

cumprimento desta disposição implica a não prestação da prova em causa e o registo de termo de falta. 

2 —  Considera-se motivo justificado para falta aquele que resulta: 

a)  De situação legitimada por documento médico reconhecido nos termos da lei; 

b)  De óbito de cônjuge, parente ou afim, em linha reta ou até ao terceiro grau da linha colateral; 

c)  De realização de mais do que uma avaliação no mesmo dia, sempre que se trate de avaliações 

periódicas ou finais; 

d)  O aluno estar ausente da Faculdade por estar integrado em programas de mobilidade 

estudantil, nomeadamente o programa Erasmus; 

e)  Convocatória judicial. 

3 — Faltando com motivo justificado e relevante, entregue no prazo de quarenta e oito horas, a uma 

das duas avaliações periódicas de qualquer disciplina, o aluno deve realizar essa avaliação no prazo 

máximo de quinze dias, a partir da data da avaliação a que faltou, ficando ao critério do docente: 

a)  A fixação, dentro do prazo acima estabelecido, da nova data da avaliação; 

b)   Sempre que haja mais que um aluno nesta situação, a nova data é comum para todos eles. 
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4 — Sempre que, em conformidade com o artigo anterior, se realizem apenas as duas avaliações 

periódicas regulamentares, a não comparência a qualquer delas, sem motivo justificado, é entendida como 

desistência da respetiva disciplina, implicando automaticamente a não admissão à avaliação final. 

 

Artigo 33.º 

(Resultado da avaliação periódica) 

1 — De cada avaliação periódica deve resultar obrigatoriamente uma apreciação qualitativa no caso 

das disciplinas teórico-práticas, uma avaliação quantitativa (de zero a vinte valores) no caso das 

disciplinas teóricas, e no das primeiras, quando for caso disso. 

2 — Os dados e classificação da avaliação periódica são divulgados e afixados publicamente após a sua 

realização. 

 

Artigo 34.º 

(Avaliação final) 

1 — A avaliação final conclui o processo das avaliações contínuas e periódicas, consistindo na 

apreciação da matéria produzida pelo aluno em resposta ao programa e fundamentando-se numa 

perspetiva de qualidade do aproveitamento. 

2 — Nesta avaliação devem ser tidas em conta as informações das avaliações anteriores que habilitem 

o júri a uma correta valoração e a uma possível simplificação do processo da avaliação final, sendo 

obrigatória a presença de todos os alunos inscritos, na primeira sessão de avaliação, não se aplicando esta 

obrigatoriedade aos trabalhadores-estudantes. 

3 — A avaliação final é uma prova pública, devendo estar asseguradas as condições necessárias à sua 

realização e serem consideradas as seguintes condições: 

a)  No início de cada avaliação final, o júri deve proceder à chamada dos alunos inscritos, presentes 

na pauta fornecida pelos Serviços Académicos, e proceder ao esclarecimento de dúvidas e à 

resolução de eventuais anomalias; 

b)  Sempre que possível, o júri deve adotar como processo da avaliação final, a chamada por ordem 

alfabética do primeiro nome; 

c)  Sempre que a avaliação final numa determinada unidade curricular se prolongue por mais de 

uma sessão diária, deve o respetivo júri, na primeira sessão, afixar publicamente a lista dos 

alunos a avaliar nas sessões seguintes a qual dever conter efetivos e suplentes em número a 

determinar pelo júri; 

d)  É autorizada a troca, na ordem de avaliação final entre dois alunos admitidos, desde que, no 

momento da chamada, seja comunicada ao júri. 

4 — Os alunos podem declarar a sua desistência desde o início da prova até ao momento em que ela é 

dada por terminada. 

5 — Na realização das avaliações finais não podem ser ultrapassados os períodos de funcionamento 

diário da Faculdade - das oito às vinte horas, de segunda a sexta-feira. 
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Artigo 35.º 

 (Falta à avaliação final)  

1 — É aplicado à avaliação final, o disposto no número um e dois do artigo 32º deste Regulamento. 

2 — A avaliação final é composta por dois momentos, a realizar no mesmo período de avaliação:  

a) Época Normal, sem segunda chamada; 

b) Época de Recurso, sem segunda chamada, que se aplica aos alunos que faltaram à Época Normal 

e com dispensa de justificação. 

3 — Os alunos com estatuto especial podem adiar a avaliação final para a Época Específica, que 

decorre em setembro. Nesta Época, a avaliação poderá incidir sobre unidades curriculares do 1º semestre, 

do 2º semestre ou anuais.  

4 — Nas unidades curriculares teóricas os alunos que, estando admitidos, não hajam comparecido à 

avaliação final nas Épocas Normal, de Recurso ou Especial ou, tendo comparecido, delas hajam desistido 

podem, em acordo com o docente e nos termos a determinar pelas respetivas unidades curriculares, ficar 

dispensados das avaliações contínua e periódica, no ano letivo seguinte e apenas nesse. 

 

Artigo 36.º 

(Júri da avaliação final) 

1 — A avaliação final é feita por um júri nomeado pelo Conselho Científico, constituído no mínimo por 

dois docentes, em que um deles é obrigatoriamente o responsável pela lecionação da unidade curricular 

da respetiva turma. 

2 — O júri é presidido pelo docente da unidade curricular ou caso integrem o júri pelo Diretor da Área, 

pelo Coordenador do Ciclo de Estudos ou pelo Coordenador da Unidade Curricular, segundo a ordem 

conforme aqui apresentada. 

3 — Cabe ao júri a estruturação do processo de avaliação e a distribuição de tarefas entre os seus 

elementos. 

4 — Dos júris das avaliações finais não podem fazer parte cônjuges, parentes ou afins em linha reta ou 

até ao terceiro grau da linha colateral dos alunos estabelecendo-se que: 

a)  O membro do júri que se encontre em qualquer das situações referidas deve, logo que dela tiver 

conhecimento, declarar por escrito a existência de incompatibilidade, devendo de imediato o 

Conselho Científico nomear um seu substituto; 

b)  O ato em que intervenha um membro do júri relativamente ao qual se verifique alguma das 

incompatibilidades referidas, é nulo e de nenhum efeito. 

 

Artigo 37.º 

(Admissão à avaliação final) 

Só podem ser admitidos à avaliação final numa disciplina os alunos que, em cada semestre letivo: 

a)  Estejam regularmente matriculados e inscritos na unidade curricular; 

b)  Em resultado das avaliações contínua e/ou periódica, obtenham aproveitamento o qual deverá 

corresponder a uma classificação igual ou superior a oito valores. 

 



Página 19 de 27 

Artigo 38.º 

(Matéria da avaliação final) 

1 — De acordo com o ponto 1 do artigo 30º deste Regulamento, deve o júri considerar como objeto da 

avaliação final, em cada unidade curricular, o trabalho produzido pelo aluno ao longo do semestre, 

sabendo que: 

a)  Este trabalho deve decorrer dos critérios e conteúdos de programação, desenvolvimento e 

lecionação da unidade curricular; 

b)  Este trabalho deve ter sido produzido pelo aluno no espaço escolar ou, sempre que se justifique 

e devidamente inserido no processo pedagógico, fora dele; 

c)  A sua apreciação decorrerá de acordo com os seguintes critérios: qualidade do aproveitamento 

que as respostas ao programa explicitam (incluindo as tarefas cumpridas, sua tipificação e 

quantificação), nível de integração no processo da unidade curricular, frequência às aulas e 

resultado das avaliações contínua e periódicas. 

2 — A título informativo, complementar daquela matéria, pode o aluno apresentar outros trabalhos e 

elementos que tenha por convenientes e ajudem a uma apreciação mais esclarecida das suas opções. 

3 — Nas unidades curriculares teóricas, o objeto da avaliação final pode ainda consistir na discussão 

de um trabalho original, ou na realização de uma prova oral, ou escrita, sabendo que: 

a)  Os programas destas unidades curriculares devem, obrigatoriamente, dar conhecimento disso 

no início do período letivo; 

b)  Devem ser respeitadas as alíneas a) e b) do ponto 1 do presente artigo. 

4 — No caso da avaliação final consistir na discussão de um trabalho original entregue previamente, 

este deve ser realizado individualmente podendo, sempre que os docentes das respetivas unidade 

curriculares assim o entendam, ser realizado em equipa, sabendo que: 

a)  O número possível de elementos, que deve ser fixado pelos docentes das unidades curriculares, 

não pode ultrapassar o máximo de três; 

b)  Do projeto de trabalho a apresentar aos docentes da Unidade Curricular deve constar uma 

planificação clara das tarefas realizadas por cada elemento do grupo; 

c)  A sua discussão é marcada para todos os elementos desse grupo em conjunto mas a avaliação e 

a classificação são sempre individuais; 

d)  A falta à avaliação final de um ou mais elementos do grupo não impede, para os restantes, a 

realização da prova. 

5 — No caso da avaliação final consistir na realização de uma prova oral, deve ser tido em conta que: 

a)  A prova oral deve incidir sobre toda a matéria programada e efetivamente lecionada no âmbito 

da Unidade Curricular ao longo do período letivo; 

b)  O aluno fica dispensado de realizar prova oral sempre que tenha obtido, como resultado das 

avaliações contínua e periódica, classificação igual ou superior a 10 valores; 

c)  Os alunos dispensados da prova oral podem efetuá-la para melhoria de classificação. 
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6 — Sempre que o júri tiver dúvidas sobre a autoria do trabalho apresentado em avaliação, esta deve 

ser suspensa sendo o caso remetido aos Conselhos Pedagógico e Diretivo que determinarão, caso a caso, o 

procedimento a adotar. 

 

Artigo 39.º 

 (Épocas da avaliação final) 

1 — Em cada semestre há as seguintes Épocas de Avaliação Final: 

a)  Época Normal, sem segunda chamada; 

b)  Época de Recurso, sem segunda chamada; 

c)  Época Específica. 

2 — A Época Específica destina-se exclusivamente a alunos que, tendo sido admitidos à avaliação final 

na respetiva unidade curricular, sejam finalistas (inscritos no último ano curricular da respetiva 

Licenciatura) ou tenham comprovado estar abrangidos, por uma das situações/estatutos especiais abaixo 

indicadas:  

a) Trabalhador-estudante; 

b) Estudante dirigente associativo jovem ou estudantil; 

c) Estudante integrado em programa de mobilidade estudantil superior a seis meses; 

d) Estudante a tempo parcial; 

e) Estudante com necessidades educativas especiais; 

f) Estudante em situação de maternidade ou paternidade; 

g) Estudante com doença transmissível ou infetocontagioso, comprovada pelos serviços 

médicos, que seja impeditiva de aproveitamento escolar; 

h) Estudante com doença grave ou de recuperação prolongada, comprovada pelos serviços 

médicos competentes, que seja impeditiva de aproveitamento escolar; 

i) Estudante praticante desportivo de alto rendimento; 

j) Estudante-atleta da Universidade de Lisboa; 

k) Bombeiros voluntários. 

3 — Nesta Época a avaliação poderá incidir sobre unidades curriculares do 1º semestre e do 2º 

semestre, até um máximo de 18 ECTS. A Época Específica implica a inscrição nos Serviços Académicos 

dentro dos prazos estabelecidos. 

4 — Os limites aplicáveis aos alunos a tempo parcial são metade dos limites indicados no número 

acima. 

5 — Excetuam-se dos limites estabelecidos nos números anteriores, os alunos abrangidos pelas 

situações pelas situações/estatutos especiais nas Épocas Normal e de Recurso indicados nas alíneas a), b, 

e), f), g), h), i), j) e k) do nº 2, sem prejuízo de legislação e/ou regulamentação específica aplicável. 

 

Artigo 40.º 

 (Época Normal da avaliação final) 

1 — Na Época Normal, cada aluno pode prestar provas de avaliação final em todas as unidades 

curriculares em que reúna as condições expressas no artigo 37º. 
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2 — Em cada semestre letivo, as Épocas Normais de avaliação final decorrem no período previsto 

descriminado no calendário em vigor. 

 

Artigo 41.º 

 (Época de recurso da avaliação final) 

1 — Na Época de Recurso, cada aluno pode prestar provas de avaliação final nas unidades curriculares 

em que, estando admitido, não haja comparecido à avaliação na Época Normal, não sendo necessário 

qualquer documento justificativo. As provas na avaliação da Época de Recurso são realizadas, sempre que 

possível, após 72 horas da data estipulada para a avaliação em Época Normal. 

2 — Todo o aluno tem direito a poder realizar avaliação final na Época de Recurso, sem qualquer 

limite de unidades curriculares. 

 

Artigo 42.º 

 (Processo da avaliação final) 

Compete ao Presidente: 

a)  Aprovar o calendário das avaliações finais e respetiva constituição dos júris; 

b)  Garantir que o Conselho Pedagógico se pronuncie sobre o calendário letivo e que aquele forneça 

aos júris os mapas de avaliação final. 

 

Artigo 43.º 

(Resultado das avaliações finais) 

1 — A classificação final dos alunos deve contemplar duas categorias: 

a)  Aprovado; 

b)  Reprovado. 

2 — As classificações devem ser publicadas num prazo de quinze dias após a realização das avaliações 

e ser registadas nas pautas e nos livros de termos que as acompanham do seguinte modo: 

a) Em valores numéricos relativos, de 10 a 20 valores, para os alunos considerados Aprovados; 

b) Os restantes alunos são considerados não aprovados, ou seja, todos os alunos que faltaram, 

desistiram ou não obtiveram nota numérica de 10 valores. 

 

Artigo 44.º 

(Recurso às avaliações) 

Em caso de discordância da classificação atribuída em avaliações periódicas e avaliações finais: 

a) O aluno pode requerer a revisão do resultado da avaliação, por escrito e de forma devidamente 

fundamentada, após cinco dias da publicação da classificação; 

b) O recurso é apresentado perante o regente da unidade curricular no caso das avaliações 

periódicas e perante o júri para o caso das avaliações finais. 



Página 22 de 27 

Artigo 45.º 

(Melhoria de nota) 

1 — Cada aluno tem direito a requerer melhoria de nota de uma unidade curricular, sabendo que: 

a) De acordo com o Regulamento Geral de Avaliação de Conhecimentos e Competências da 

Universidade de Lisboa, o aluno que pretenda melhorar a avaliação final de uma qualquer 

unidade curricular, pode fazê-lo uma única vez em cada Unidade Curricular ao longo do seu 

ciclo de estudos, obrigatoriamente numa das duas épocas de avaliação que se seguem àquela 

em que obteve aprovação; 

b) Os interessados deverão efetuar a sua inscrição para melhoria, nos Serviços Académicos da 

Faculdade, obrigatoriamente até ao último dia útil de outubro, para as unidades curriculares 

do 1° semestre, e até ao último dia útil de fevereiro, para as unidades curriculares do 2° 

semestre; a inscrição para a realização de melhoria de nota na Época Específica deve ser 

realizada nas datas fixadas para o efeito. 

 

2 — A realização de melhoria de nota, em qualquer caso, não pode ocorrer depois do ano letivo 

seguinte ao da conclusão da licenciatura, excetuando os alunos ao abrigo do estatuto de dirigente 

associativo que a podem fazer no prazo de dois anos, mas apenas uma vez por unidade curricular e 

somente naquelas em que a aprovação foi obtida durante o desempenho das suas funções. 

3 — No processo de melhoria de nota devem ser respeitadas as seguintes condições: 

a)  Os docentes, em função da natureza, dos objetivos e dos conteúdos programáticos das 

respetivas unidades curriculares, definem com o conhecimento dos alunos interessados, os 

termos em que se realiza a melhoria de nota; 

b)  Sempre que ocorra uma alteração na docência ou no programa estabelecido, o aluno deve, 

obrigatoriamente, cumprir todo o processo pedagógico definido para a unidade curricular; 

c)  À realização de melhoria de nota aplicam-se as regras das épocas normal e de recurso das 

avaliações finais. 

4 — Do processo de realização de melhoria de nota, só pode resultar uma efetiva melhoria ou a 

manutenção da classificação anterior e nunca uma classificação menos favorável. 

 

 

SECÇÃO III 

Classificação Final 

 

Artigo 46.º 

(Procedimentos para o cálculo da classificação final e coeficientes de ponderação) 

1 —  Nos ciclos de estudo conducentes ao grau de licenciado, que tenham sido objeto de adequação à 

nova organização de estudos decorrente do Processo de Bolonha (cujo funcionamento se iniciou no ano 

letivo 2008/2009), bem como para as Licenciaturas criadas ao abrigo do Decreto-Lei n. 0 74/2006, de 24 

de março, a classificação final será obtida por média aritmética ponderada, calculada até às centésimas e 

arredondada às unidades (considerando-se como unidade a fração não inferior a 50 centésimas), das 
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classificações das unidades curriculares em que o aluno realizou os ECTS necessários à obtenção do grau, 

e será expressa no intervalo de 1 O a 20, da escala numérica inteira de 0 a 20, bem como no seu 

equivalente na escala europeia de comparabilidade de classificações, nos termos dos artigos 19.0 e 20. 0 

do Decreto-Lei n. 0 42/2005, de 22 de fevereiro. 

2 —  Os coeficientes de ponderação serão os ECTS correspondentes às unidades curriculares a que o 

aluno tenha obtido aprovação. 

3 —  Para o cálculo da classificação final não serão contabilizadas as unidades curriculares realizadas 

a título extracurricular, devendo no entanto fazer parte integrante da certidão de aproveitamento do 

aluno. 

4 —  Nos cursos pós-graduados não conferentes de grau académico e nos ciclos de estudo 

conducentes aos graus de mestre e doutor, o processo de atribuição da classificação final e a respetiva 

fórmula de cálculo são definidos em regulamentação específica. 

 

 

CAPÍTULO VI 
NORMAS FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Artigo 47.º 

(Atualização do regulamento) 

O Regulamento Pedagógico será objeto de revisão anual pelo Conselho Pedagógico, sem prejuízo da 

sua atualização, em qualquer momento, sempre que julgado necessário.  

 

Artigo 48.º 

(Dúvidas e omissões) 

 As dúvidas e omissões resultantes da aplicação ou interpretação do presente Regulamento serão 

resolvidas por deliberação do Conselho Pedagógico.  

 

Artigo 49.º 

(Situação de urgência) 

O presidente do Conselho Pedagógico poderá decidir em questões relativas à aplicação do presente 

regulamento e em que haja manifesta urgência e se verifique impossibilidade de agendamento e 

convocação deste conselho, sendo a decisão tomada objeto de ratificação posterior pelo coletivo do 

Conselho Pedagógico, na reunião imediata.  

 

Artigo 50.º 

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no ano letivo de 2015/16. 
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ANEXO I 

UNIDADES CURRICULARES COM PRECEDÊNCIA 

 

Licenciatura em Arte Multimédia 

� Movimento e Animação > Criação de Personagens e Ambientes 

 

Licenciatura em Ciências da Arte e do Património 

� Química e Física dos Materiais I ou Química e Física dos Materiais II > Práticas Laboratoriais 

de Diagnóstico e Teoria do Restauro I e Práticas Laboratoriais de Diagnóstico e Teoria do 

Restauro II 

� Práticas Laboratoriais de Diagnóstico e Teoria do Restauro I ou Práticas Laboratoriais de 

Diagnóstico e Teoria do Restauro II > Práticas de Restauro I 

 

Licenciatura em Desenho 

� Desenho I> Desenho II > Desenho de Modelo I > Desenho de Modelo II 

� Desenho Digita II (Modelação 3D) > Desenho Digital II (Animação) > Desenho Digital III 

(Projeto) 

� Geometria I> Geometria II Geometria III> Geometria IV 

� Gravura I > Gravura II > Gravura III > Gravura IV 

� Anatomia Artística I > Anatomia Artística II 

� Ilustração I > Ilustração II > Ilustração III 

� BD I> BD II 

� Concept Art I > Concept Art II 

 

Licenciatura em Design de Comunicação 

� Design de Comunicação e Metodologia do Projeto > Design de Comunicação I > Design de 

Comunicação II > Design de Comunicação III > Design de Comunicação IV 

� Webdesign I > Webdesign II 

 

Licenciatura em Design de Equipamento 

� Introdução ao Design > Projeto I - Metodologia > Projeto II - Metodologia > Projeto III - 

� Metodologia > Projeto IV 

 

Licenciatura em Pintura 

� Pintura I > Pintura II > Pintura III > Pintura IV > Pintura V 

� Optativa de Iniciação > Optativa de Desenvolvimento I > Optativa de Desenvolvimento II > 

Optativa Projeto I > Optativa Projeto II 

 

Mestrado em Arte Multimédia 

� Projeto I > Projeto II 
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ANEXO II 

MODELO DE PROGRAMA CURRICULAR 

 

 

PROGRAMA CURRICULAR 

ANO LETIVO 2015 — 2016 

 

 

Unidade Curricular: (nome) 

Docente responsável: (categoria nome) 

Respetiva carga letiva na UC: (x horas) 

Outros Docentes: (categoria nome) 

Respetiva carga letiva na UC: (x horas) 

ECTS: (x ECTS) 

 

 

 

 

1 — Objetivos de Aprendizagem (1000 caracteres) 

Conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes. 

 

 

2 — Conteúdos Programáticos (1000 caracteres) 

Conteúdos organizados e, sempre que possível, ordenados cronologicamente  

em função das aulas do semestre. 

 

 

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação (1000 caracteres) 

 

4 — Bibliografia de Consulta (1000 caracteres) 
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Bibliografia de consulta de existência obrigatória na Biblioteca da Faculdade 

(preferencialmente), em outras bibliotecas de Lisboa ou ainda de acesso  

livre na internet. Exemplos:  

 

AUMONT , 1990 
Aumont, Jacques (1990). A Imagem. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009. 
 
BRYSON, ANN HOLLY, MOXEY, 1991 
Bryson, Norman; Ann Holly, Michael; Moxey, Keith, coords. (1991). Visual Theory: 
Painting and Interpretation. Cambridge: Polity Press. 
 
FREEDBERG, GALLESE, 2007 
Freedberg, David; Gallese, Vittorio (2007). «Motion, Emotion and Empathy in Aesthetic 
Experience». Trends in Cognitive Science. 11, 5; p. 197-203. [Em linha]. Disponível em 
<http://www.italianacademy.columbia.edu/art_and_neuro/paper_sp07_FreedbergGalle
se.pdf>, acedido em 05-09-2014. 
 

GREGORY, 1979 

Gregory, Richard L. (1979). «Space of Pictures», in Calvin F. Nodine, Dennis F. Fisher 

(coords.). Perception and Pictorial Representation. New York: Greenwood Press; p. 

228-245.   

 

MARANI, 1992  

Marani, Pietro C. et al. (1992). Leonardo & Venice. Milão: Bompiani. 

 

MITCHELL, 1994a 

Mitchell, W. J. T. (1994a). Picture Theory: Essays on Verbal and Visual 

Representation. Chicago: Chicago University Press. 

 

MITCHELL, 1994b 

Mitchell, W. J. T. (1994b). «Imperial Landscape», in W. J. T. Mitchell (org.). Landscape 

and Power. Chicago: The University of Chicago Press; pp. 5-34. 

 

MNAA, 1987 

Museu Nacional de Arte Antiga (1987). Desenhos dos Galli Bibiena: Arquitectura e 

Cenografia. Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga. 

 
OUDART, 1971 
Oudart, Jean-Pierre (1971). «L’effet de réel». Cahiers du cinéma. 228  
(Março-Abril), p. 19-28. 
 
STURKEN, CARTWRIGHT, 2009 
Sturken, Marita; Cartwright, Lisa (2009). Practices of Looking: An Introduction to Visual 
Culture. (2ª ed.) Oxford: Oxford University Press. 
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5 — Assistência aos alunos  

Dia da semana, horário, local de atendimento e email do(s) docente(s) para que  

os estudantes façam a respetiva marcação com a antecedência definida pelo  

docente responsável. 

 

 

 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, xx de xxx de 20xx. 

 


