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Grau de ensino
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Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

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

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

DESENHO DIAGRAMÁTICO
DIAGRAMMATIC DRAWING

*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 

— Desenvolvimento da capacidade de análise e representação gráfica objetiva.
— Desenvolvimento da capacidade de representação do espaço.
— Desenvolvimento da capacidade de esquematização.
— Compreender as vocações expressivas e específicas dos meios gráficos atuantes.
— Desenvolvimento de uma expressão gráfica personalizada.
O aluno deverá ser capaz pelo exercício de uma observação analítica detetar a natureza da 

estrutura de um referente tanto ao nível da superfície como dos principais eixos geradores. Estará 
também pronto a aplicar processos ou métodos construtivos à figura humana que deve respeitar 
a sua proporção e forma no todo e nas partes. Estará apto a representar com objetividade e 
clareza, seja qual for o ponto de vista, de modo a explicar com rigor, não só o essencial, como a 
integração do referente no espaço envolvente. Conseguirá utilizar os meios atuantes adequados 
simultaneamente à representação objetiva de determinado referente e do espaço como à sua 
própria expressão gráfica.

— To develop analysis and objective graphic representation skills.
— To develop representation in space skills.
— To develop schematisation skills.
— To understand the specific expression applications of the graphic media at hand.
— To develop a personalized graphic expression.
By making use of analytical observation, the students will be able to detect a subject’s structural 

nature, both at the surface and main generating axes levels, enabling them to apply representation 
processes or methods during figure construction, with due regard for its proportions and shape, 
globally and in each of its parts. The students will be able to represent any object with objectivity 
and clarity, from any perspective, in order to explain with precision its essential qualities as well as 
its integration in the surrounding space. The students will be able to make use of the media at hand 
best suited for the objective representation both subject and space, but also to their individual 
graphic expression.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

— Processos de observação e representação.
— Processos de observação e de construção da figura integrada no espaço.
— Elementos da representação diagramática
— Elementos do Desenho medido.
— Estruturas geométricas aplicadas ao desenho.
— Estruturas perspéticas
— Escala, enquadramento e proporção.

— Observation and representation processes.
— Processes for observing and constructing space integrated figures.
— The structural elements of the graphic language.
— Geometrical structures applied to drawing.
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— Perspective structures.
— Scale, placing in to the page and proportion.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Exercícios de observação e representação gráfica de diversos referentes.
Exercícios de observação e representação gráfica de modelos, de modelos de gesso, de objetos 

e do espaço em que estes se situam.
A apreciação global dos conhecimentos e competências demonstradas, bem como dos 

objectivos alcançados é expresso numa classificação que traduz a ponderação relativa de vários 
critérios — participação e acompanhamento efectivo; volume de trabalho desenvolvido e empenho; 
integração lectiva e adequação; qualidade do desempenho — aferidos em três níveis de avaliação: 
(i) contínua, assente no acompanhamento do trabalho nas aulas; (ii) periódica (80%), realizada em 
dois momentos no final de cada por módulo, incluindo já os dados da avaliação contínua (20%) 
como parte integrante; e (iii) final (20%), que compreende os registos anteriores e que se considera 
cumprida no momento da última avaliação periódica. Apenas os alunos admitidos com classificação 
inferior a 11 ou superior a 16 valores estão obrigatoriamente convocados a apresentarem o seu 
trabalho em momento subsequente para discussão perante um júri em avaliação final; os restantes 
estão dispensados, não obstante o direito à discussão do seu desempenho. 

Exercises of observation and graphic representation of different subjects.
Exercises of observation and graphic representation of several models, especially in the nature 

of objects, and its surrounding space.
The overall assessment of the knowledge and skills demonstrated, as well as the objectives 

achieved, is expressed in a classification that reflects the relative weighting of several criteria — 
participation and effective follow-up; production workload and commitment; curricular integration 
and adequacy; quality of performance — measured in three levels of evaluation: (i) continuous, 
based on the monitoring of class work; (ii) periodic (80%), done in two moments at the end of each 
module, already including the continuous evaluation data (20%) as an integral part; and (iii) final 
(20%), which comprises the previous records and which is considered to have been fulfilled at the 
time of the last periodic evaluation. Only admitted students with a grade lower than 11 or higher 
16 are required to present their work at a subsequent time for discussion before a jury in a final 
evaluation; the rest are dismissed, despite their right to discuss their assessment.
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