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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Objetivos gerais: 
desenvolver capacidades práticas/operativas de materialização simulatória para concretização 

das ideias e sua validação no contexto projectual (abordando aspectos de ordem física, mecânica, 
ergonómica ou estética). 

Objectivos específicos:
Promover a ‘experiência verificativa’ no confronto da ideia (constructo ou ‘experiência de pen-

samento’) com sua eventual possibilidade de concretização material;
Familiarizar o estudante com as diversas possibilidades de produção de modelos, maquetes e 

protótipos, com incidência nas potencialidades de diversos materiais e nas correlatas tecnologias 
transformativas/produtivas (em adequação à relevância da simulação pretendida).

Promover o recurso à construção de modelos, maquetes e protótipos como meio de análise/ve-
rificação criteriosa de eventuais hipóteses, conjecturas ou especulações formuladas no contexto 
do processo projectual, mas também como meio de apresentação, comunicação e verificação dos 
resultados finais deste processo.

General objectives:
 to develop practical/operative capacities of simulational materialization to materialize the ideas 

and their validation in the projectual context (addressing aspects of physical, mechanical, ergo-
nomic or aesthetic). 

Specific objectives:
Promote the ‘verifying experience’ in the confrontation of the idea (construct or ‘experience of 

thought’) with its possible possibility of material realization;
To familiarize the student with the various possibilities to produce models, maquettes and pro-

totypes, focusing on the potentialities of various materials and on the related transformative/pro-
ductive technologies (in keeping with the relevance of the intended simulation).

Promote the construction/use of models, maquettes and prototypes as a means of careful anal-
ysis/verification of possible hypotheses/conjectures/speculations formulated in the context of the 
project process, also as a means of presentation, communication and verification of the final re-
sults of this process.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Os processos experimentais, laboratoriais e simulatórios como meio material de apoio à con-
cepção e desenvolvimento de produtos.

Os materiais, processos e instrumentos na produção manual e/ou automatizada de artefactos 
simulatórios tridimensionais;

A possibilidade de complementação entre os ‘meios manuais’ e os ‘meios automatizados’;
O processo projectual e a necessidade de simulação — do nível intrasubjectivo ao nível inter-

subjectivo.
O Modelo — A necessidade de representação simplificada de uma realidade física e a mera 

necessidade de aproximação à presença física, formal e aparente das propostas projectuais. 
O Mock-up — Proximidade com o desempenho do Modelo e do Pré-protótipo.
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A Maquete — A necessidade de representação à escala redução/ampliação.
O Protótipo — Aproximação às propriedades daquilo que se procura descrever, prever e verifi-

car. Dos factores tecno-funcionais aos aspectos formais/aparentes implicados na produção e uso 
(e pós-uso) dos artefactos.

The experimental, laboratory and simulator processes as a material means of supporting the 
design and development of products.

Materials, processes and instruments in the manual and / or automated production of three-di-
mensional simulator artifacts;

The possibility of complementing between ‘manual means’ and ‘automated means’;
 The project process and the need for simulation — from the intrasubjective level to the inter-

subjective level.
The Model — The need for simplified representation of a physical reality and the mere need to 

approximate the physical, formal and apparent physical presence of the project proposals
Mock-up — Proximity to Model and Pre-prototype performance
The Scale Model/Maquette — The need to represent small scale or enlarged scale.
The Prototype — Approach to the properties of what is sought to describe, predict and verify. 

From the techno-functional factors to the formal / apparent aspects involved in the production and 
use (and post-use) of the artifacts.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Prática e a experimentação de diversos modos construtivos/produtivos/transformativos, indu-
tores de uma maior dinâmica criativa e consistência de resultados no processo projectual em De-
sign (concernentes à produção, uso ou aparência).  

As exercitações poderão ser desencadeadas a partir de enunciados específicos desta UC, mas 
também a partir de enunciados provenientes de qualquer UC de projecto.

A avaliação incidirá:
1. As aprendizagens desenvolvem-se através da prática e experimentação de diversos modos 

construtivos/ produtivos/ transformativos, indutores de uma maior dinâmica criativa e con-
sistência de resultados no processo projectual em Design (concernentes à produção, uso ou 
aparência dos artefactos).

As exercitações poderão ser desencadeadas a partir de enunciados específicos desta UC, mas 
também a partir de enunciados provenientes de qualquer unidade curricular de projecto. Esta exer-
citação implica/ permite o tratamento (conjugadamente ou separadamente) dos seguintes aspectos:

— Diagnóstico das potencialidades, interesses/tendências e dificuldades do estudante.
— Acompanhamento do estudante nos processos (práticos/ experimentais) de aprendizagem 

adequados ao cumprimento dos objectivos suprarreferidos. 
2. A avaliação visa aferir o desempenho do estudante contemplando os seguintes parâmetros: 
— Assiduidade/ participação, autonomia/ iniciativa; 
— Desenvolvimentos práticos e seus resultados (representações/ simulações/ experimenta-

ções/ agnições em consonância com os objectivos de aprendizagem suprarreferidos);   
2.1.  O processo de avaliação integra as seguintes vias e respectivas ponderações:
— Avaliação contínua — afere, ao longo do semestre, os parâmetros suprarreferidos 
  — 20%;
— Avaliação periódica — incide nos resultados das exercitações desenvolvidas (sua 

apresentação/ argumentação) — 65% (a dividir/ ponderar pelo número de exercita-
ções ao longo do semestre);

— Avaliação final — incide no somatório das avaliações antecedentes e tem em conside-
ração eventuais melhorias (recomendadas ou autopropostas) — 15%.
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1. The apprenticeships develops through the practice and experimentation of several cons-
tructive / productive / transformative modes, inducing a greater creative dynamics and 
consistency of results in the design process of design (concerning the production, use or 
appearance of artifacts).

The exercises can be triggered from specific statements of this CU, but also from statements 
from any project curricular unit. This exercise implies / allows the treatment (conjugated or sepa-
rately) of the following aspects:

— Diagnosis of potentialities, interests / trends and difficulties of the student.
— Accompaniment the student in the processes (practical / experimental) of learning adequa-

te to fulfill the above objectives.
2. The evaluation focuses on the performance of the student contemplating the following pa-

rameters:
— Attendance / participation, autonomy / initiative;
— Practical developments and their results (representations / simulations / experiments / cog-

nitive acquisitions in line with the above-mentioned learning objectives);
2.1 The evaluation process integrates the following ways and respective weights:
— Continuous assessment — assigns, during the semester, the above-mentioned para-

meters — 20%;
—  Periodic assessment — focuses on the results of the exercises (presentation / argumen-

tation) — 65% (dividing / weighting by the number of exercises during the semester);
—  Final evaluation — focuses on the sum of previous evaluations and assesses possible 

improvements (recommended / self-proposed) — 15%.
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