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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

— Adquirir noções sobre a história do desenho, identificando e relacionando características de 
períodos, escolas e autores.

— Aprofundar ideias e conceitos sobre as terminologias, as naturezas, as matérias e as 
linguagens relativas ao desenho.

— Compreender os diversos domínios, aplicações e funções do desenho, bem como as 
respectivas vias de referência implicadas.

— Desenvolver bases conceptuais adequadas que demonstrem capacidades de pesquiza e 
reflexão crítica para um projecto de investigação em desenho.

— To obtain notions about the history of drawing, identifying and relating characteristics of 
periods, schools and authors.

— To extend ideas and concepts on the terminologies, the natures, the subjects and the 
languages related to drawing.

— To understand the diverse domains, applications and functions of drawing, as well as its 
respective routes of reference involved.

— To develop adequate conceptual bases that demonstrate inquiry capacities and critical 
reflection for a research project in drawing.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1— História do Desenho:
1.1— Das origens à Renascença; a emergência de uma disciplina; as ciências do desenho.
1.2— Séc. XVI a XVIII: consolidação da tradição; escolas, mestres e autores.
1.3— Séc. XIX: a emergência do sujeito; momentos de viragem.
1.4— Séc. XX: rupturas e emancipação de um género; o desenho contemporâneo.
2— Teoria do Desenho:
2.1— Desenho em pensamento: ideias; tratados; academias.
2.2— O estatuto do desenho: “coisa mental”; essência; matéria.
2.3— Delimitações do desenho: identidade; vocabulário; campos; funções; aplicações; temas 

e géneros; analógico e digital.
2.4— Modos de desenhar: representação e expressão; denotação, exemplificação e outras vias 

de referência.
2.5— Matérias do desenho: a marca gráfica; elementos estruturais do desenho; linguagem 

gráfica; desenho como: tradução, significação, discurso.
2.6— Linguagens gráficas comparadas.

1— History of drawing:
1.1 — From origins to Renaissance; the emergence of a discipline; the sciences of drawing.
1.2 — 16th to 18th centuries: consolidation of tradition; schools, masters and authors.
1.3— 19th century: the emergence of the individual; moments of turning.
1.4— 20th century: ruptures and emancipation of a discipline; contemporary drawing.
2 — Theory of drawing:
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2.1— Drawing in thought: ideas; treatises; academies
2.2— The status of drawing: “mental thing”; essence; matter.
2.3— Drawing boundaries: identity; vocabulary; fields; functions; applications; themes and 

genres; analogue and digital.
2.4— Ways of drawing: representation and expression; denotation, exemplification and other 

routes of reference.
2.5— Drawing matters: the graphic mark; fundamental elements of drawing; supports, materials 

and procedures; graphical language; drawing as: translation, signification, message.
2.6— Compared graphical languages.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A metodologia de ensino assenta em sessões ministradas por diferentes docentes da área de 
desenho em modalidade de seminário. As sessões são previamente planificados pela coordenação 
do mestrado, organizando-se em módulos temáticos por forma a cobrir de forma articulada os 
conteúdos propostos. Os seminários terão um formato de aula teórica de carácter expositivo, 
acompanhada por exemplificação de imagens e pela leitura comentada de textos ou pela discussão 
de conceitos, pautados por momentos de debate. 

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 dois níveis 
de avaliação: (i) periódica (80%), realizada em dois momentos, e (ii) final (20%). Os elementos 
de avaliação aferidos globalmente nas duas avaliações periódicas compreendem a participação 
(30%) e o desempenho demonstrado no trabalho proposto, distribuído equitativamente por 
uma apresentação (20%) e por um trabalho teórico final (50%). A avaliação final compreende os 
registos anteriores e considera-se cumprida no momento da última avaliação periódica. Apenas 
os alunos admitidos com classificação inferior a 11 valores estão obrigatoriamente convocados 
para discussão perante um júri em avaliação final; os restantes estão dispensados, não obstante o 
direito à discussão do seu desempenho. 

Teaching methodology is based on sessions given in seminar mode by different professors 
of the drawing department. The sessions are previously planned by the master’s coordination, 
organized in thematic modules in order to cover in an articulated way the syllabus. The seminars 
will have a theoretical lecture format with an expository character, accompanied by the examples 
of images and the commented reading of texts or by the discussion of concepts, complemented 
with moments of debate.

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 at two evaluation levels: (i) periodic (80%), 
established in two moments, and (ii) final (20%). The evaluation elements globally assessed in the 
two periodic evaluations comprise the participation (30%) and the assessment demonstrated in the 
proposed work, equally distributed by presentation (20%) and by a final theoretical work (50%). The 
final evaluation, which comprises the previous records, is considered fulfilled at the moment of the 
last periodic evaluation. Only those admitted students with a grade lower than 11 are required at a 
subsequent time for a discussion before a jury in a final evaluation; the rest are dismissed, despite 
their right to discuss their assessment.
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