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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

(TP 84 + OT 42 horas)
(TP 84 + OT 42 horas)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

OBSERVAÇÃO E MEIOS GRÁFICOS PARA  
DESIGN DE EQUIPAMENTO

OBSERVATION AND GRAPHIC TOOLS FOR ED

*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.



largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal 
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

1. A Unidade Curricular de Observação e Meios Gráficos para DE tem como objetivo desenvolver 
práticas de Desenho tomando-o como modalidade disciplinar caracterizante da especificidade 
formativa do designer.

1.1. Capacidade de selecionar e utilizar meios/recursos gráficos em adequação à representação/
comunicação inerentes ao Desenho.

1.2. Capacidade de utilizar o Desenho, dominando as relações métricas, as relações formais/
estéticas, as relações comunicativas bem como os domínios técnicos regulamentares e operativos.

1.3. Capacidade de recorrer sistematicamente ao Desenho como instância auxiliar nas fases de 
levantamento/contextualização, ideação/desenvolvimento e de definição/comunicação inerentes 
ao processo projectual em Design de Equipamento;

1.4. Capacidade de recorrer ao Desenho como primeira instância para se proceder à simulação/
representação /comunicação visual das ideias;

1.5. Capacidade de recorrer intuitivamente ao Desenho como modo coadjuvante de observação/ 
cogitação.

1. The Curricular Unit of Observation and Graphical Modes for Equipment Design (ED) aims to 
develop drawing practices taking it as disciplinary modality characterizing the formative specificity 
of the designer.

1.1. Ability to select and use medium resources/graphics resources to suit the specific purposes 
of representation to Drawing.

1.2. Ability to use Design dominating metric relations , formal/ aesthetic relations, communicational 
relations as well as mastering the technical regulatory aspects ;

1.3. Ability to systematically resort to Drawing as an auxiliary instance in the phases of survey/ 
contextualization, ideation/ development and setting inherent in the design process in Equipment 
Design;

1.4. Ability to use the Drawing as the first instance to proceed with representation/ visual 
communication of ideas;

1.5. Ability to intuitively use the Drawing as an adjunct way of observation/ question on apparent 
aspects of reality.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

O Desenho como representação gráfica/bidimensional das projecções ópticas/retinianas 
(estimuladas pelos atributos tridimensionais/dinâmicos da realidade visiva/observável) e como 
representação/tradução gráfica/bidimensional das imagens inerentes aos próprios processos 
intelectivos (ideias e ‘realidades’ mentais);

Materiais, suportes, instrumentos e estratégias para efeitos de representação bidimensional;
As diversas formalizações no Desenho — da representação expedita (esquisso/esquematização) 

à representação rigorosa/descritiva (desenho técnico/desenho científico);
O desenho como instrumento de pesquisa, de dinamização cognoscitiva e de visualização acerca 

de realidades opostas: a dos referentes naturais e a dos referentes artificiais; análise/representação da 
forma orgânica — o ‘projecto natural’; análise/representação da forma artefactada — o projecto artificial.
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Design as a graphic / two-dimensional representation of the optical / retinal projections 
(stimulated by the threedimensional / dynamic attributes of the visual / observable reality) and 
as a graphic / two-dimensional representation / translation of the images inherent to the own 
intellective processes (mental ideas and ‘realities’);

Materials, supports, instruments and strategies for the purposes of two-dimensional 
representation;

The various formalizations in the Drawing — from the expeditious representation (sketch / 
schematization) to the rigorous / descriptive representation (technical drawing / scientific drawing);

Drawing as an instrument of research, cognitive dynamization and visualization about opposing 
realities: that of the natural referents and that of the artificial referents: analysis / representation of 
the organic form — the ‘natural project’; analysis / representation of artifact form — the artificial 
project.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

As aprendizagens são feitas a partir da observação e da prática do desenho, envolvendo o 
aperfeiçoamento da interacção entre o meio estimular, o cérebro e a mão (ver/perceber, observar/
interpretar e traduzir/representar).

1. As aprendizagens realizam-se a partir da observação e da prática do desenho, envolvendo o 
aperfeiçoamento da interacção entre o meio estimular, o cérebro e a mão (ver/perceber, observar/
interpretar e traduzir/representar).

Propõem-se dois exercícios/enunciados como base estruturante para as aprendizagens que o 
estudante irá desenvolver ao longo do semestre. Através deles, o estudante é levado a utilizar o 
Desenho como via de indagação sobre as duas ‘modalidades de realidade’, a natural e a artificial. 
Esta exercitação implica/ permite o tratamento (conjugadamente ou separadamente) dos seguintes 
aspectos:

— Diagnóstico das potencialidades, interesses/tendências e dificuldades do estudante.
— Acompanhamento do estudante nos processos (intelectivos/ operativos) que correlacionam 

o ‘ver/perceber’, o ‘observar/interpretar’ e o ‘traduzir/representar’ (integrando tanto a componente 
prática/operativa como a componente reflexiva/ discursiva);

2. A avaliação visa aferir o desempenho do estudante contemplando os seguintes parâmetros: 
— Assiduidade/ participação, autonomia/ iniciativa; 
— Desenvolvimentos práticos e seus resultados (representações gráficas/ 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 obtidos em cada exercitação — 30% (1º exercício) 

+ 30% (2º exercício);
— Avaliação final — incide na sumula das avaliações precedentes e afere eventuais 

melhoramentos (recomendados/ autopropostos) — 20%.

1. The apprenticeships takes place through the observation and practice of drawing, involving 
the improvement of the interaction between the stimulating medium, the brain and the hand (look 
/ perceive, observe / interpret and translate / represent).

Two exercises / statements are proposed as a structuring basis for the learning that the student 
will develop during the semester. Through them, the student is led to use the Drawing as a way of 
inquiring about the two ‘modalities of reality’, the natural and the artificial. This exercise implies / 
allows the treatment (conjugated or separately) of the following aspects:

— Diagnosis of potentialities, interests / trends and difficulties of the student;
— Accompaniment of the student in the processes (intellective / operative) that correlate 
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the ‘look / perceive’, the ‘observe / interpret’ and the ‘translate / represent’ (integrating both the 
practical / operative component and the reflective / discursive component).

2. The evaluation aims to assess the performance of the student contemplating the following 
parameters:

— Attendance / participation, autonomy / initiative;
— Practical developments and their results (graphic representation / expression, knowledge) in 

line with the learning objectives referred to above.
2.1. The evaluation process integrates the following ways and respective weights:
— Continuous assessment — assigns, during the semester, the above mentioned parameters 

— 20%;
— Periodic evaluation — affects the results obtained in each exercise — 30% (1st year) + 30% 

(2nd year);achieved results (30%); 
— Final evaluation — focuses on the sum of previous evaluations and assesses possible 

improvements (recommended / self-proposed) — 20%.
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