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Área científica
Scientific domain

Arte Multimédia
New Media Art

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(PL 63 horas)
(PL 63 horas)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

FOTOGRAFIA
PHOTOGRAPHY

*Esta unidade curricular  
é de NÍVEL I. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade  
e exigência médios.

*This is a LEVEL I unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is  
a subject with a mid-range 
degree of complexity  
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A unidade curricular de Fotografia pretende proporcionar aos alunos o iniciar de um 
desenvolvimento artístico autónomo, sustentado por uma série de princípios técnicos, práticos 
e tutoriais leccionados em aula e em regime de laboratório. O programa será estruturado em três 
grupos: Pinhole, fotograma e 35mm. As aulas terão duas modalidades: em grupo e individual 
(tutorial). Pretende-se que o aluno esteja apto a reflectir e a discutir sobre o seu próprio trabalho 
de modo a desenvolver propostas adequadas ao seu modo de estar, observar e sentir a fotografia. 
Dar-se-á especial relevo à experimentação e à originalidade, quebrando com o que é óbvio ou 
cliché.

Sendo uma disciplina de iniciação, esta representa o nível zero de todos aqueles que pretendam 
aprofundar, consolidar e conceptualizar as suas práticas e discursos em futuras unidades 
curriculares de fotografia.

Photography’s course aims to give the students a way to initiate an autonomous artistic practice 
in photography, supported by technical and practical principles, followed by tutorial classes and 
darkroom classes. This program is structured in three main groups: pinhole, photogram and 35mm. 
The classes have two teaching methods: group classes and individual classes (tutorial). This course 
also hopes to give the students a way to reflect and discuss their own artistic work and therefore 
develop their own proposals, suitable with their own way of life, and their way to look and to feel 
photography. We are looking for original people that like experimentation, breaking the rules or 
clichés.

Because this is a starting course, this is the first step to everyone that would like to further his or 
her knowledge in photography.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1 — A luz
2 — Câmaras fotográficas: 35mm, médio e grande formato
3 — Distâncias focais | objectivas: grandes angulares, normais, tele-objectivas.
4 — Profundidade de campo: o aquém e além foco
5 — A tríade: diafragma — obturação — iso
6 — Pinhole : diferentes tipos de caixas pinhole ; distâncias focais; fórmulas matemáticas no 

cálculo da abertura e suas implicações na formação da imagem
7 — A escala monocromática
8 — Fotograma: entre a opacidade das sombras e a translucidez dos materiais
9 — O negativo preto e branco: diferentes formatos, sensibilidades e revelações
10 — O ampliador fotográfico | Prática de Laboratório preto e branco
11 — Impressão: tipos de papéis de ampliação e reveladores
12 — Projecto fotográfico de autor
13 — Estúdio : iluminação contínua e instantânea
14 — Introdução à fotografia digital

1 — Light
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2 — Photography cameras: 35mm, medium format and large format
3 — Focal length | lenses: wide-angle, normal, telephoto
4 — Depth of field: within and beyond focus
5 — Triad of: aperture — shutter — ISO
6 — Pinhole: different types of pinhole boxes; focal length; mathematical formulas for aperture 

calculation and its implications in image formation
7 — Monochromatic scale
8 — Photogram: between shadow opacity and material translucency
9 — Black and white film: different formats, sensitivity and develops
10 — Enlarger | Black and white darkroom
11 — Print: different kinds of paper and developers
12 — Photographic project
13 — Studio: continuous and instant lighting
14 — Introduction to digital photography

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A execução do Programa baseia-se na explicação e demonstração dos vários tópicos em aula e 
na execução prática de vários exercícios.

Avaliação Contínua: 20%
1ªavaliação periódica: 30%
2ªavaliação periódica: 30%
avaliação final: 20%

(Assiduidade em aula+laboratório; Participação/Interesse/originalidade; Projectos prácticos 
[exercícios]; Portfólio final)

Não são admitidos à avaliação final os estudantes com indicação NA (Não Avaliado) e com 
classificação resultante das avaliações periódicas e contínua inferior ao valor mínimo que permita 
a obtenção de 9,5 (nove e meio) valores na classificação final.

Implementation of the program will occur from explanation and demonstration of the various 
topics, and from the practical execution of several exercises.

Ongoing evaluation: 20%
1º periodic evaluation: 30%
2º periodic evaluation: 30%
Final evaluation: 20%

(Attendance in class and darkroom; Participation/ Interest/ originality; practical work [exercises]; 
final Portfolio)

Students without class assessment during the semester and with a final grade below 9,5 (nine 
and a half) are not admitted to the final assessment.
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