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TIPOGRAFIA
TYPOGRAPHY

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por se 
tratar de uma disciplina com 
grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A disciplina de tipografia pretende fornecer conteúdos e matérias que permitam ao aluno um 
conhecimento pormenorizado da letra e do alfabeto. Introduzem-se os discentes para o universo 
complexo e diversificado das abordagens tipográficas tradicionais e contemporâneas.

Pretende-se criar conhecimento em torno dos referentes históricos. Numa primeira instância a 
história da escrita e numa segunda instância a história da tipografia e os seus autores.

Fortalece-se o reconhecimento da anatomia tipográfica pelo estudo das suas formas, observa-
ção, investigação, classificação, ordenação estilística e cronológica.

Desenvolvem-se competências de natureza funcionalista e projectual dando prioridade à ex-
perimentação, à liberdade formal e conceptual, em dois campos de trabalho: macro tipografia e 
micro tipografia. Enfatiza-se a funcionalidade do desenho tipográfico e da composição tipográfica 
procurando uma sensibilização para a relação dos tipos de letra com a leitura na especificidade 
dos suportes.

The discipline of typography aims to provide content and materials that allow the student to a 
detailed knowledge of the letter and the alphabet. Introduce the students to the complex and di-
verse universe of traditional and contemporary typographic approaches.

The aim is to create knowledge around the historical referents. In the first instance the history 
of writing and in second instance the history of typography and its authors.

Strengthen the recognition of the typographic anatomy by studying its forms, observation, re-
search, classification, stylistic and chronological ordering.

Developing functional skills in the project field, giving priority to experimentation, to formal and 
conceptual freedom, in two fields: macro typography and micro typography. Emphasizing func-
tionality of typographic drawing and typographic composition, looking for an awareness of the 
relationship of the fonts with reading in the specificity of the supports.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

História e evolução da escrita, da proto-escrita à consolidação do sistema alfabético; história da 
caligrafia e da tipografia.

Caracterização anatómica, morfológica e genealógica das fontes e das famílias tipográficas; 
Maximiliano Vox e a classificação estilística, outras taxonomias tipográficas; nomenclatura tipoló-
gica e crivo tipográfico.

Vanguardas da tipografia do século XX; autores e distribuidores, type designers.
1.  Código: sistema alfabético, exploração e negação das formas convencionais.
2.  Caligrafia: formas tipográficas, análise de modulação com recurso a aparos metálicos.
3.  Tipografia modular: introdução aos princípios conceptuais e operativos do design tipográ-

fico na prática do desenho das letras.
4.  Fonética: estudo do alfabeto enquanto notação da oralidade; as letras como unidades sonoras.
5.  Text type e display type: exploração das capacidades expressivas dos caracteres tipográfi-

cos; leiturabilidade e legibilidade tipográfica face à diversidade dos suportes e seu detalhe.
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History and evolution of writing, from the proto-writing to the consolidation of the alphabet; 
history of calligraphy and typography. 

Anatomical characterization, morphological and genealogical study of fonts and typefaces; Ma-
ximilian Vox and the stylistic classification, other typographical taxonomies; typological nomencla-
ture and typographical sieve. 

Avant-garde in the context of twentieth-century typography; authors and distributors in the 
context of type design. 

1.  Code: alphabetic system, exploration and denial of conventional forms
2.  Calligraphy: typographic forms, modulation analysis using metallic pen nibs
3.  Modular type: introduction to conceptual and operational principles of typographic design. 
4.  Phonetics: the study of the alphabet while notation of orality; the letters as sound units
5.  Text type and display type: Exploration of the expressive capabilities of the typographic cha-

racters; typographic readability and legibility on the diversity of supports, detail in typography.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A unidade curricular está compartimentada em três estratégias para aquisição de conteúdos: 
1. Realização de projectos práticos; 2. Apresentação de matérias de natureza teórica que ser-

vem de antecâmara para os exercícios a efectuar; 3. Núcleos teóricos isolados.
—  Apresentação de slide shows que ilustram as abordagens de natureza histórica.
—  Orientação de projectos de carácter prático enquadrados numa perspectiva histórica.
—  Utilização de uma oficina de composição de caracteres móveis de chumbo e madeira
A unidade curricular é constituída por cinco momentos de avaliação periódica (projectos) orga-

nizados de forma sequencial, em parâmetros temporais modulares, ao longo do semestre: apre-
sentação / três sessões de desenvolvimento / avaliação. O quinto momento de avaliação periódica 
(projecto final) sendo de maior complexidade, aferindo um conhecimento de detalhe no domínio 
das fontes tipográficas e respectivas famílias, é constituído por apresentação / seis sessões de de-
senvolvimento / avaliação.

A classificação final da disciplina resulta da seguinte ponderação: 
1. avaliação periódica em cinco momentos (80%):
 elementos de avaliação: projectos (1.º: 10%, 2.º: 10%, 3.º: 15%, 4.º: 15%, 5.º: 30%.)
2. avaliação final (20%):
 elementos de avaliação: reformulação dos projectos realizados ao longo do semestre.

The curricular unit has been divided into three strategies for the acquisition of contents:   
1. The realization of practical projects; 2. The presentation of matters of theoretical nature that 

function as a preview for the practical exercises; 3. Isolated theoretical core subjects 
—  The presentation of slide shows that illustrate the several historic approaches 
—  Supervision of practical projects duly framed in a historic perspective.
—  Use of a typesetting workshop of lead and wood moveable types
The course is organized in five elements of periodic evaluation (projects) organized in sequence, 

in modular and temporal parameters, throughout the semester: presentation / three development 
sessions / evaluation. The fifth element of periodic evaluation (final project) being of greater com-
plexity, checking detail knowledge in the field of typographic fonts and their families, consists of 
presentation / six sessions of development / evaluation. 

The final grade results from the following weighting:
1. periodical assessment (80%):
evaluation elements: projects (1.º: 10%, 2.º: 10%, 3.º: 15%, 4.º: 15%, 5.º: 30%.)
2. final evaluation (20%):
evaluation elements: reformulation of exercises/projects carried out throughout the semester.
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