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Área científica
Scientific domain

Desenho
Drawing

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

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

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

GEOMETRIA: PERSPECTIVA I
GEOMETRY: PERSPECTIVE I 

*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 

— Contribuir para a apreensão metodológica do conhecimento das relações entre a forma 
geométrica e a forma visual e plástica, salientando as vantagens que resultam do conhecimento 
das leis gerais da geometria no processo conceptual.

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

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

— Desenvolver os conhecimentos necessários, ao nível da representação de formas, para 
uma melhor preparação no futuro exercício da prática profissional como desenhadores, pintores, 
escultores, designers, artistas plásticos ou docentes. 

— Aquisição de conhecimentos indispensáveis para uma melhor leitura, compreensão e 
representação formal e métrica das formas do nosso quotidiano referencial envolvente.

— Contribute to the methodological knowledge apprehension of the relations between the 
geometric shape and the visual and plastic form, stressing the advantages that result from the 
knowledge of the general laws of geometry in the conceptual process.

— Analyze geometric shapes underlying the visual reality to improve the ability of spatial 
perception. Systematize and apply geometric methods of problem formulation, analysis and search 
for solutions in the design or other conception process.

— Develop the necessary knowledge, the level of representation of shapes, to better prepare 
the future exercise of professional practice as designers, painters, sculptors, artists or teachers. 

— Acquisition of essential knowledge for better reading, comprehension and formal 
representation and metric shapes of our everyday surroundings reference.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

— Perspectiva linear plana: gramática e caracterização do sistema. Representação à mão livre, 
considerando pontos de fuga de direcções espaciais e outras relações geométricas.

— Sistema de projecção central. Perspectógrafo, ponto de observação e ângulo visual.
— Conceito de ponto de fuga de uma direcção rectilínea. Traços e alfabeto da recta.
—Conceito de recta de fuga do plano. Traços e alfabeto do plano. 
Intersecções.
Métodos de traçado e de representação de sombras: métodos directo ou radial, dos traços e 

pontos de fuga, dos planos tangentes e rasantes, dos planos secantes, das projecções oblíquas, 
das sombras virtuais e das superfícies concordantes.

Perspectiva Linear Cilíndrica: ponto de observação e ângulo visual, variantes de 180º e 360º. 
Pontos e linhas de fuga. Transformação, planificação e representação do “quadro” cilíndrico. Linhas 
rectas e sinusoides. Perspectiva de pontos, de rectas, de planos e de conjuntos. Determinação de 
perspectivas de formas e de conjuntos através de uma grelha vetorial.

Flat Linear Perspective: Grammar and system characterization: freehand representation, 
considering vanishing points of spatial directions and other geometric relationships escape.
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Central projection system; perspectographer, viewpoint and viewing angle;
Vanishing point concept of a direction; traces and alphabet of the line;
Vanishing line concept of a plan; traces and alphabet of the plan.
Intersections.
Methods of tracing and representation of shadows: direct methods or radial, of traces and 

vanishing points, the tangents and low-flying planes of light and shadow, intersecting planes, 
oblique and virtual projections and concordant surfaces.

Cylindrical Linear Perspective: point of observation and visual angle variants 180º and 360º; 
points and vanishing lines; processing, planning and representation of the cylindrical “framework”, 
straight lines and sinusoids; perspective of points, lines, plans and sets; determination of perspective 
compositions through a vector grid.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A metodologia consiste em duas sessões de aulas semanais, cada uma de 1,5 horas, contabilizando 
um tempo total de três horas. Na primeira sessão teórica são transmitidos os conhecimentos 
teóricos, recorrendo aos quadros branco e de ardósia e a instrumentos específicos utilizados na 
área da geometria. Na segunda sessão prática são apresentados exercícios práticos relacionados 
directamente com assimilação das sessões teóricas precedentes. 

A apreciação global dos conhecimentos e competências demonstradas, bem como dos 
objectivos alcançados é aferida em dois níveis de avaliação: (i) periódica (80%) e (ii) final (20%). Os 
elementos de avaliação compreendem duas vertentes distribuídas equitativamente nos momentos 
de avaliação periódica: um conjunto de exercícios realizados em sala de aula (ponderação de 
50%) e um teste final (ponderação de 50%). A avaliação final compreende os registos anteriores 
e considera-se cumprida no momento da última avaliação periódica: os alunos admitidos que 
obtiverem média final abaixo de 10 valores estão obrigatoriamente convocados para uma prova 
oral perante um júri em momento subsequente; os restantes estão dispensados, não obstante o 
direito à discussão do seu desempenho. 

The methodology consists of weekly classes of two sessions, each one of 1,5 hours, concluding a 
total time of three hours. In the first theoretical session knowledge is transmitted, using white and 
slate boards and specific instruments used in the area of geometry. In the second practical session 
are presented practical exercises directly related with the assimilation of previous theoretical 
sessions.

The overall assessment of the knowledge and skills demonstrated, as well as the objectives 
achieved, is measured at two levels of evaluation: (i) periodic (80%) and (ii) final (20%). The evaluation 
elements combine two natures properly distributed in the moments of periodic evaluation: a set of 
exercises carried out in the classroom (50% weighting) and a final test (50% weighting). The final 
evaluation comprises the previous records and is considered fulfilled at the moment of the last 
periodic evaluation: admitted students who obtain a final grade below 10 values are required to 
be present to an oral exam before a jury at a subsequent time; the rest are dismissed, despite their 
right to discuss their assessment.
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