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Área científica
Scientific domain

Design de Equipamento
Product & Interior Design

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 42 + OT 21 horas)
(T 42 + OT 21 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

DESIGN MUSEOGRÁFICO
EXHIBITION DESIGN

*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 

Introduzir o aluno numa área de conhecimentos de ordem teórica e projetual do domínio design 
museográfico.

Numa vertente teórica: saber interpretar um programa/guião, analisar e interpretar um espaço, 
identificar os recursos de ordem humana e material disponíveis e estruturar um plano de trabalho.

Na sequência do corpo de conhecimentos que anteriormente foi adquirido, prosseguir todas 
as etapas necessárias e saber articular todos os meios de ordem material e tecnológicos, tendo 
em vista a produção de um documento final que vise a produção de um artefacto e/ou evento do 
domínio do design museográfico.

To introduce the student in an area of theoretical and projective knowledge of the museographic 
design domain.

In a theoretical area: knowing how to interpret a program / script, analyzing and interpreting a 
space, identifying the available human and material resources and structuring a work plan.

Following the body of knowledge previously acquired, to continue all necessary steps and to 
articulate all material and technological means, with a view to the production of a final document 
aimed at the production of an artifact and / or event of the domain of the museographic design.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Para a produção de um projeto museográfico concorrem múltiplas áreas de saber, desta forma 
são abordadas todas as disciplinas estruturantes necessárias a uma praxis projetual qualificada 
neste domínio: Cultura de projeto, materiais, iluminação, segurança, ergonomia, iluminação, 
comunicação.

Os conteúdos serão introduzidos de uma forma gradual, num justo equilíbrio entre teoria e 
prática que de uma forma sistemática vão sendo relacionados entre si.

For the production of a museographic project, multiple areas of knowledge are involved, in this 
way all the structural disciplines necessary for a qualified project praxis in this field are approached: 
Culture of design, materials, lighting, ergonomics, lighting, communication.

The contents will be introduced in a gradual way, in a fair balance between theory and practice 
that are systematically related to each other.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

As aulas serão teóricas e práticas. Nas primeiras serão ministrados conhecimentos que mapearão 
todas as matérias necessárias que concorrem para a concretização de projetos desta natureza: 
umas do domínio histórico/cultural, outras da esfera técnico/cientificas. Posteriormente e de uma 
forma gradual serão ministradas aulas com um carácter prático.
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Esta articulação será sempre constante e articulada em função dos projetos que venham a ser 
desenvolvidos. Visitas a oficinas e outros locais de processamento e transformação de materiais 
bem como de exposições e museus complementarão o ensino desta UC.

A avaliação considerada três vertentes:
Avaliação Contínua — atitude e empenho crítico do discente (20%);
Avaliação Periódica com dois elementos — uma análise crítica de um projeto (30%) e um 

trabalho projetual (40%);
Avaliação Final — discussão sobre os elementos da avaliação periódica (10%).
Todos estes projetos serão individuais. Assim pretende-se que dentro de uma base comum de 

conhecimento, cada aluno possa prosseguir e aprofundar um percurso pessoal. 

The classes will be theoretical and practical. In the first will be taught knowledge that will 
mapped all the necessary subjects that compete for the accomplishment of projects of this nature, 
some of the historical / cultural domain, others of the technical / scientific sphere. Subsequently 
and in a gradual manner will be given classes with a practical character. This articulation will always 
be constant and articulated in function of the projects that will be developed.

Visits to workshops and other places of processing and transformation of materials as well as 
exhibitions and museums will complement the teaching of this class.

The evaluation considered three aspects:
Continuous Assessment — attitude and critical commitment of the student (20%); 

Periodic Assessment with two elements — a critical analysis of a project (30%) and a project work (40%); 
Final Evaluation — discussion on the projects of the periodic evaluation (10%).

All these projects will be individual, so it is intended that within a common knowledge base each 
student can pursue and deepen a personal journey

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography 

Bonsiepe, Gui, Teoría Y prática del diseno industrial. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 1975;
Bringhurts,Robert, Elementos do Estilo Tipográfico. São Paulo: Cosacnaify;
Coutinho, Bárbara, MUDE Museu do Design e da Moda. Londres: Scala Arts & Heritage Publishers, 

2014;
Haskell, Francis, El museu efímero — Los maestros antíguos y el auge de las exposiciones artiaticas. 

Barcelona: Editora
Critica, 2002;
Itten, Johannes, Art de la couleur, Paris, 1993;
Jury, David, O que é a Tipografia?. Barcelona: Gustavo Gili, 2007;
Langford, Michael John, La fotografia paso a paso. Madrid : Hermann Blume, 1989;
Knoll,Wolfgang e Herchinger, Martin, Maquetas Arquitetônicas. São Paulo: Martins Fontes, 2003;
Marcolli, Attilio, Teoria del campo. Florença: Sansoni, 1971;
Reis, Jorge dos, O Cultivo das Letras, Universidade de Lisboa, 2003;
Rico, Juan Carlos, Museos, Arquitectura, Arte, Montagem de Exposiciones, Madrid: Silex, 2001;
Zumthor, Peter, Atmosferas. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2006.

09/2018


