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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: PROJECÇÕES ORTOGONAIS I
GEOMETRY: ORTHOGONAL PROJECTIONS 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 plástica, salientando as vantagens que resultam do conhecimento das leis 
gerais da geometria das formas no processo pictórico e conceptual.

— Desenvolver uma linguagem específica através dos seus códigos e do estudo de figuras 
geométricas pelo Método da Dupla Projecção Ortogonal (Método de Monge), Desenho Técnico e 
Axonometrias.

— Desenvolver os conhecimentos necessários, ao nível da representação e entendimento da 
geometria das formas.

— Contribute to the methodological knowledge apprehension of relations between the 
geometry and the plastic form, pointing out the advantages resulting from the knowledge of the 
general laws of geometry of the figures in pictorial and conceptual process.

— Develop a specific language through its codes and the study of geometric shapes by Double 
Orthogonal Projection Method (Monge method), Technical Drawing and axonometric drawings.

— Develop the necessary knowledge, the level of representation and understanding of the 
geometry of the forms.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Estudo das leis gerais da geometria das formas e sua aplicação na representação de formas. As 
matérias específicas abordadas incluirão a:

— Dupla Projeção Ortogonal;
— Múltiplas Projeções Ortogonais de formas compostas;
— Desenho Técnico;
— Representação Axonométrica Ortogonal de formas compostas.

Study of the general laws of geometry of the forms and their application in the representation 
of shapes. The specific issues addressed include:

— Double Orthogonal Projection;
— Multiple Orthogonal Projections of compound shapes;
— Technical Drawing; 
— Orthogonal Axonometric representation of compound shapes.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O ensino da disciplina englobará duas vertentes complementares: uma de índole teórica e outra 
de índole prática. O trabalho a realizar inclui elementos de carácter teórico e elementos de carácter 



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

prático, que abrangem trabalhos específicos e o portfólio de exercícios práticos realizados no 
âmbito das aulas presenciais.

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 teaching of the syllabus will embody two complementary aspects: one of a theoretical type 
and the other of a practical type. The work to be carried out includes elements of a theoretical 
nature and elements of a practical nature, which cover specific workouts and the portfolio of 
practical exercises carried out in the context of face-to-face classes.

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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