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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

II*

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO RIGOROSA
TECHNIQUES OF STRICT REPRESENTATION

*Esta unidade curricular  
é de NÍVEL II. 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 II 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 

— Analisar as formas geométricas subjacentes à realidade visual no sentido de melhorar a 
capacidade de percepção espacial.

— Aplicar os métodos geométricos de formulação de problemas, análise e procura de soluções 
no processo de concepção.

— Sistematizar os conhecimentos gráficos e métricos indispensáveis à correcta representação 
bidimensional de formas ou espaços tridimensionais existentes ou projectados.

— Desenvolver linguagem específica através dos seus códigos e do estudo de formas geométricas 
em Dupla Projecção Ortogonal e, inversamente, proceder à análise de formas representadas pelas 
suas projecções nessa mesma representação.

— Desenvolver os conhecimentos necessários, ao nível da representação de formas, para uma 
melhor preparação no futuro exercício da prática profissional como designers.

— Analyze geometric shapes underlying the visual reality to improve the ability of spatial 
perception.

— Apply geometric methods of problem formulation, analysis, and search for solutions in the 
design process.

— Systematize the graphic and metric knowledge essential to proper representation of two-
dimensional shapes, of existing or projected three-dimensional spaces or objects.

— To develop specific language through its codes, and the study of geometric forms in Double 
Orthogonal Projection and, conversely, to proceed to the analysis of forms represented by their 
projections in the same representation.

-Raise awareness of the different systems of planar representation, its conventions and methods 
of use as an instrument in design project/production.

— Develop the necessary knowledge to the representation of shapes, to better prepare the 
future exercise of professional practice as designers.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Superfícies (poliédricas, de simples curvatura, de dupla curvatura e de curvaturas opostas)
Generalidades, classificação e sua representação.
Estudo dos poliedros regulares: Tetraedro, Hexaedro, Octaedro, Dodecaedro e Icosaedro.
Planos tangentes (superfícies curvas de simples e de dupla curvatura).
Contornos aparentes (superfícies curvas de simples e de dupla curvatura).
Secções planas: pontos notáveis dos contornos aparentes. Tangentes nos pontos de uma secção 

plana qualquer.
Intersecção de rectas com superfícies.
Planificações — transformadas, pontos notáveis e respectivas tangentes. Teorema de Theodore 

Olivier.
Intersecção de superfícies
Classificação dos diversos tipos de intersecção.
Método geral para a determinação do tipo de intersecção.
Estudo particular da intersecção entre duas ou mais das seguintes superfícies: poliédricas, 
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cónicas, cilíndricas e esféricas.
Tangentes em pontos da linha de intersecção de duas superfícies.
Construção de maquetas 3D

Surfaces (polyhedral, simple, double and opposing curvatures)
— Generalities, classification and their representation
Study of regular polyhedra: Tetrahedron, Hexahedron, Octahedron, Dodecahedron and 

Icosahedron.
— Tangent planes (curved surfaces of single and double curvature).
Surface contours (curved surfaces of single and double curvature).
Plane sections: remarkable points of apparent contours. Tangents in points of any plane section.
Intersection of lines with surfaces.
Surface Unroll — section transformed, notable points and tangents. Theodore Olivier’s Theorem.
Surface Intersection
— Classification of the various types of intersection.
— General method for determining the type of intersection.
— Particular study of the intersection between two or more of the following surfaces: polyhedral, 

conical, cylindrical and spherical.
Tangents in intersection line points of two surfaces.
Construction of 3d models.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Prática: Serão simuladas aplicações práticas relacionadas com o futuro exercício de actividade 
profissional ao nível do design, permitindo a apropriação dos códigos gráficos e linguagens 
específicas das diferentes formas de representação gráfica rigorosa.

Teórica: Como apoio à componente prática, serão ministrados os conhecimentos teóricos 
necessários à compreensão da globalidade dos traçados utilizados nos diferentes sistemas 
de representação, de modo que os alunos possam posteriormente desenvolver a sua própria 
investigação e eventualmente dedicar-se à actividade docente nos diversos graus de ensino.

A Avaliação Periódica desenvolve-se através de 2 entre as 3 seguintes opções:
— Classificação dos exercícios realizados na aula (50%);
— Teste teórico (a realizar no final do semestre) (50%);
— Trabalho final (projecto a entregar até ao final do semestre) (50%).
A Avaliação Final consta de uma prova oral (20%).
Os alunos que vierem a obter nota igual ou superior a 10 valores na Avaliação Periódica ficam 

dispensados da Avaliação Final.

Practice: practical applications related to the future professional activity in terms of design 
will be simulated, allowing the appropriation of graphic codes and specific languages of different 
forms of rigorous graphical representationTheory: to support the practical component it will be 
taught the necessary understanding of the whole role of drawing codes used in different systems 
of representation and theoretical knowledge so that the students can further develop their own 
research and, eventually, devote himself to teaching activities in various school degrees.

The assessment is developed through 2 between the 3 following options:
— Classification of exercises performed in class (50%);
— Theoretical test (to be done at the end of the semester) (50%);
— Final work (project to be delivered by the end of the semester) (50%).
The Final Assessment consists of an oral test (20%).
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Students who obtain a grade of 10 (in 20) or higher in the Periodic Assessment are exempt from 
the Final Assessment.
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