
SEMINÁRIO METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 
2022-23 

1º ano | 1º semestre | 10 ECTS | Obrigatória | Semestral 
 
Professores coordenadores do 3º ciclo: 

António Sousa Dias (AM) 
Fernando Rosa Dias (CAP) 

José Teixeira (E) 
Carlos Vidal (P) 

António Trindade (D) 
Pedro Almeida (DC) 

Raul Cunca (DE) 
 

 
Arte Multimédia: 
Neste módulo serão apresentados os aspectos específicos inerentes à pesquisa artística no âmbito de Arte 
Multimédia, quer do ponto de vista da elaboração de dissertação quer do ponto de vista do desenvolvimento 
de um projecto de pesquisa artístico. Neste âmbito, estabeleceremos pontes com o desenvolvimento de 
projectos – académicos, artísticos ou outros – quanto a requisitos, métodos, estratégias de implementação e 
análise. Serão ainda questionadas e apresentadas combinações de métodos e técnicas de avaliação, 
demonstradas com propostas aplicadas em contextos de investigação artística multimédia 

1. 29 set, 19:30h. Arte Multimédia: Professor Doutor João Onofre. 
2. 6 out, 19:30h. Arte Multimédia: Professor Doutor João Onofre. 

 
Ciências da Arte e do Património: 
Neste módulo são abordados os seguintes conteúdos: 
A investigação científica e as suas diferentes modalidades. 
Metodologias de investigação em ciências da arte. 
Desenvolvimento de um plano de investigação. 
Elaboração e apresentação da tese: aspectos práticos e técnicos. 

3. 6 out, 17:30h. Ciências da Arte e do Património: professor doutor Eduardo Duarte. 
professora doutora Ana Bailão. 

4. 13 out, 17:30h. Ciências da Arte e do Património: professora doutora Elsa Garrett Pinho. 
professora doutora Luis Jorge Gonçalves. 

 
Desenho: 
Neste módulo são abordados os seguintes conteúdos: 
- As fontes do Desenho e a Literatura Artística. 
Abordam-se as obras e os autores mais relevantes para o Desenho assim como os estudos orientadores. 
- O Vocabulário do Desenho e as áreas científicas adjacentes. 
Como falar e pensar o desenho. Extensões, cruzamentos e subsídios. 
- “A Indisciplina do Desenho” 
Uma metodologia do acto artístico é coisa que, afirma James Elkins, provavelmente não existe; a isso mesmo 
se deverá muita da ansiedade que pulula em torno da sua compreensão. O Desenho, a par de uma crescente 
e afirmada autonomia em relação às demais práticas artísticas, foi encetando um conjunto de indisciplinados 
desvios em relação ao que o caracterizava, tornando tão desconcertantes as continuidades quanto as rupturas 
introduzidas e fazendo com que “Desenhar” ganhasse novo sentido. Centrado nos projectos individuais de 
trabalho de cada um dos alunos, procurar-se-á repensar o Desenho a partir do que foi “Fazê-lo”. 

5. 20 out, 17:30h. Desenho: professor doutor Manuel Gantes. 
6. 27 out, 17:30h. Desenho: professor doutor Domingos Rego. 

 



Design de Comunicação: 
A primeira sessão deste módulo aborda os princípios, métodos e técnicas básicas da investigação científica, 
em particular aquelas que respeitam à área do Design de Comunicação, e procura dotar o doutorando dos 
princípios teóricos e técnicos necessários à concepção, definição, estruturação, organização, planeamento e 
realização de um trabalho de investigação de nível pós-graduado. Na segunda sessão, permitindo a 
transferência de conhecimento e a facilitação de resultados em campos de investigação transdisciplinares, 
apresenta-se a metodologia de um projecto de investigação centrado nas dinâmicas e temáticas do design. 

7. 3 nov, 17:30h. Design de Comunicação. Professor Doutor Emílio Vilar.
8. 10 nov, 17:30h. Design de Comunicação. Professora Doutora Susana Parreira.

Design de Equipamento: 
Neste módulo é abordado o modo como de um modelo metodológico estabelecido e consagrado, producente 
certo de uma estrutura de tese (modelo dos cinco capítulos), se parte para a geração de uma estrutura 
metodológica específica para a investigação proposta. Um caso próprio, no âmbito do design de equipamento. 

9. 17 nov, 17:30h. Design de Equipamento: Professor Doutor Raul Cunca.
10. 24 nov, 17:30h. de Equipamento: Professora Doutora Isabel Dâmaso.

Escultura: 
Neste módulo são apresentadas algumas abordagens metodológicas de investigação em Escultura. Para o 
efeito, três docentes da área são convidados a partilhar a sua experiência, enquanto escultores, 
designadamente no que se refere ao desenvolvimento de métodos de pesquisa e sistematização no âmbito 
de algumas linhas de investigação subjacentes à teoria e prática da escultura. 

11. 30 nov, 17:30h. Escultura: Professora Doutora José Teixeira.
12. 7 dez, 17:30h. Escultura: Professora Doutora Ângela Ferreira.

Pintura: 
A alegoria da pintura de Cesare Ripa mostra-nos uma figura amordaçada. Daqui pensa-se a obra enquanto 
potenciadora de espanto e silêncio e, simultaneamente, também de um infinito de discursos. Desta 
contradição surge a questão: como escrever sobre obras de arte? 
Assim, é objetivo principal deste módulo proporcionar o acesso a vários instrumentos no domínio da pesquisa 
teórico-prática de Pintura, bem como a um conjunto de conhecimentos relativos à produção artística e aos 
seus processos de investigação. 

13. 15 dez, 17:30h. Pintura: Professor Doutor Rui Serra.
14. 5 jan, 17:30h. Pintura: Professora Doutora Ana Sousa.

Notas: 
As aulas são dadas presencialmente no Auditório Lagoa Henriques, com a possibilidade de serem assistidas 
pelo sistema zoom (síncronas). Os links serão criados e enviados aos doutorandos por cada um dos docentes. 
O tempo programado para cada sessão é de duas horas. 
Informações detalhadas: 
https://www.belasartes.ulisboa.pt/alunos/informacao-academica/guia-digital-do-doutoramento/ 

FBAUL, 9 setembro 2022 
O docente responsável, 

Coordenador do Doutoramento, 
Presidente do Conselho Científico 

Professor Doutor Ilídio Salteiro 
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