
Licenciatura em Desenho 

[Serviços Académicos] 

 

 

ECTS optativos necessários para conclusão da Licenciatura 

> Informação aos alunos  

 
A conclusão do ciclo de estudos conducente ao grau de Licenciado em Desenho está condicionada à obtenção de 

um determinado número de ECTS obrigatórios (132) e optativos (48).   

No entanto, dentro do número de ECTS optativos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma, 

sublinhamos o seguinte aspecto: 

 

Créditos 
Áreas Científicas Siglas 

Obrigatórios Optativos 

Desenho D 114 12-36 

Ciências da Arte e do Património CAP 18 0 

Pintura P - 0-36 

Escultura E - 0-12 

Arte Mutimédia AM - 0-12 

Total 132 48 

 

Legenda: Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau ou diploma 

 

Conforme se pode confirmar na tabela acima que reproduz as áreas científicas e créditos que devem ser reunidos 

para conclusão da Licenciatura, presente no plano de estudos distribuído pelos Serviços Académicos, dos 48 

ECTS optativos que devem ser obtidos em disciplinas optativas ao longo do curso, 12 deles devem ser 

obrigatoriamente efectuados dentro da área científica de Desenho (D). 

E as unidades curriculares optativas pertencentes à área científica de Desenho (D) (independentemente da sua 

abertura ou não em cada um dos semestres lectivos) são as apresentadas na tabela da página seguinte: 
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Unidade Curricular ECTS 

BD I  6 

BD II 6 

Desenho Anatómico I 6 

Desenho Anatómico II 6 

Ilustração I 6 

Ilustração II 6 

Ilustração III 6 

Morfologia Criativa II 6 

Morfologia Criativa III 6 

Legenda: Unidades curriculares optativas da Licenciatura em Desenho, pertencentes à área científica de Desenho (D). 

 

Como tal, alertamos para a importância de uma escolha atenta e informada das unidades curriculares optativas 

(nomeadamente da área científica a que as mesmas pertencem) dado que o não cumprimento do número de 

ECTS exigidos dentro das áreas científicas estabelecidas impedirá a conclusão da sua Licenciatura. Deste modo, 

solicitamos que verifique sempre, antes do início de cada semestre, o número de ECTS optativos já concluídos 

com sucesso, bem como o número de ECTS optativos realizados especificamente dentro da área científica de 

Desenho (D). Para tal, poderá consultar a sua Secretaria Virtual ou deslocar-se aos Serviços Académicos da 

Faculdade. 

Caso necessite de esclarecimentos adicionais, queira por favor deslocar-se aos Serviços Académicos (ou 

contactar-nos através do endereço academicos@fba.ul.pt) onde teremos todo o prazer em o(a) auxiliar na melhor 

escolha para o seu percurso académico. 

De igual modo, poderá consultar diversas informações no site da Faculdade, em www.fba.ul.pt 
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