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FACULDADE DE BELAS-ARTES | Curso Livre de Fabricação Digital 

Coordenação: Mónica Mendes (Área de Arte Multimédia), Cristóvão Pereira (Área de Design de 

Equipamento) 

MÓDULO FUNDAMENTAL 

 

 

2. FABRICAÇÃO DIGITAL – TEORIA E PRÁTICA 

Ciclos e tecnologias de prototipagem e maquinação 

[Módulo 2 do Curso Livre de Fabricação Digital] 

 

 

DOCENTE 

Tiago Girão | Assistentes: João Costa e João Rocha 

 

DATA / HORÁRIO 

13 a 23 de Maio (13, 16, 20 e 23 de Maio) 2ª e 6ª feira | 18h30-22h30 | FBAUL, 

Espaço Coworking + Laboratório de Prototipagem da FBAUL 

 

 

DURAÇÃO TOTAL 

16h (4 aulas presenciais de 4 horas). 

 

PÚBLICO-ALVO 

Estudantes e profissionais com interesse na área da prototipagem e produção 

industrial.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Conhecimentos básicos em modelação 3D. 

 

 

SINOPSE        

O conhecimento das tecnologias de produção e prototipagem é um factor 

determinante para a concepção e industrialização dos produtos e equipamentos. 

Para tal, o profissional de design deverá conhecer as principais valências das 

tecnologias e as formas de automatizar os processos de fabrico, através dos 

meios digitais. O curso pretende que o formando adquira conhecimentos teóricos 
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e tácitos sobre o desenvolvimento dos modelos digitais em função das 

condicionantes dos meios em questão, bem como pela prática de operação com 

as máquinas de prototipagem, ficando com autonomia para liderar todo o 

processo de fabricação digital. 

 

2a - Pré-processamento de ciclos de prototipagem/maquinação | 

Duração: 2 x 4h 

a. Vectric® Cut2D e Cut3D; 

b. Marlin, Slic3r e Cura (Ultimaker®). 

Tipologia de formação: aulas tutoriais. 

        

2b - Fabrico de protótipos nas diferentes tecnologias | Duração: 2 x 4h 

a. Preparação inicial das máquinas de prototipagem; 

b. Finalização e acabamentos do protótipo; 

c. Manutenção operacional das máquinas de prototipagem. 

 

 

OBJETIVOS 

1. Pré-processamento 

2. Operação com as máquinas 

O curso pretende, numa primeira fase, que o formando  desenvolva os seus 

conhecimentos para a etapa de pré-processamento de ficheiros 2D e 3D para 

fabricação digital, dominando as aplicações informáticas utilizadas para  a criação 

de ficheiros CNC e para o controlo das máquinas de prototipagem. 

Numa segunda fase, pretende-se que o formando fique habilitado a concluir o 

processo de fabrico de protótipos, através da operação com as máquinas de 

fabricação digital existentes no FabLab. Desta forma, o profissional de design 

adquirirá as competências necessárias para materializar um projecto de design e 

decidir quais as tecnologias e processos necessários para a produção digital de 

um protótipo. 

 

FORMA DE AVALIAÇÃO 

NA (não se aplica). 
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PAGAMENTO 

Pagamento da inscrição: até 4 de Maio – 15€ (não reembolsável em caso de 

desistência) 

Propina - quem tiver pago a inscrição receberá posteriormente um email a 

avisar para realizar o pagamento da propina – 137€ 

 

BIOGRAFIA DO DOCENTE | Tiago Girão 

Tiago Girão é licenciado em Design de Equipamento (FBAUL), Mestre em 

Engenharia de Concepção de Novos Produtos (IST). Tem formação complementar 

em Modelação 3D, Novos Materiais e Maquinação Assistida por Computador – 

tecnologias CNC e CAM. 

Desde 1995, desenvolve as actividades de design de comunicação, ilustração e 

design industrial: 

• Comunicação visual e publicidade para diversos sectores comerciais, com 

preponderância nos sectores médico e farmacêutico; 

• Ilustração científica para o sector farmacêutico; 

• Concepção de produtos de consumo e equipamentos industriais, com maior 

participação nos sectores farmacêutico, restauração e auto-estradas; 

• Mobiliário para laboratórios; 

• Concepção de equipamentos para exposições, congressos e eventos 

promocionais; 

• Mobiliário urbano; 

• Projectos de veículos automóveis. 

Alguns dos seus trabalhos foram distinguidos e premiados por diversas 

instituições (ICEP, FLAD, CPAI, CPD e Câmara Municipal de Aveiro) e selecionados 

para exposições conjuntas em Portugal e no estrangeiro. 

Paralelamente à sua actividade empresarial, tem publicado artigos científicos e 

realizado apresentações em conferências, incidindo o seu estudo na análise da 

implementação de tecnologias de prototipagem no desenvolvimento de novos 

produtos. 

Entre 2001 e 2004, leciona na Escola Técnica de Imagem e Comunicação. Desde 

2010, leciona no curso de Design de Equipamento da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, onde auxilia tecnicamente o gabinete de prototipagem 

rápida da faculdade. 
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