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Área científica
Scientific domain

Escultura
Sculpture

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 21 + OT 7 horas)
(T 21 + OT 7 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

COMPOSIÇÃO DE ESCULTURA II
SCULPTURE COMPOSITION II

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por 
se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. It 
should preferably be attended 
at the beginning of one’s 
academic course as it is 
a subject with a reduced level 
of complexity and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Faculta os conhecimentos e compreensão dos processos criativos e constitutivos da Escultura.
Desenvolve reflexiva e criticamente as teorias da Escultura com o fim de aprofundar as suas 

relações com as disciplinas artísticas de escultura e os diferentes laboratórios de escultura. Coloca 
em evidência o carácter metaoperativo da actividade artística bem como o carácter comunicativo. 
Promove a criação de cultura científica e a inovação.

It equips the knowledge and understanding of the creative and constitutive processes of Sculpture.
It develope reflexively and critically theories of Sculpture in order to deepen its relations with the 

artistic disciplines of sculpture and the different laboratories of sculpture. It highlights the meta-op-
erative character of artistic activity as well as the communicative character. It promotes the creation 
of scientific culture and innovation.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

O Processo creativo.
Plasticidade e fluidez.
Construção e Assemblage. O Informe. Hibridação de processos.
Ruptura de limites. Conquista de novos espaços: Escultura, Natureza e Ecologia.
Luz e Som. Escultura da Imagem em Movimento.
Espaço Real e o Espaço Virtual. Dimensão espacio-temporal.
Desmaterialização. O vazio como negação da forma. Desaparecimento do Objecto. Virtualidade: 

um novo espaço.
Da virtualidade analógica à autonomia virtual do digital.
O Tempo na obra escultórica. O Tempo do escultor (realização). O Tempo do Observador.
O Arquivo e a desconstrução.
O Eterno e o Efémero. Refazendo o espiritual.

The Creative Process.
Plasticity and fluidity.
Construction and Assemblage. The Informe. Hybridization of processes.
Rupture of limits. Achievement of new spaces: Sculpture, Nature and Ecology.
Light and Sound. Sculpture of the Moving Image.
Real Space and Virtual Space. Space-time dimension.
Dematerialization. Emptiness as negation of form. Disappearance of the Object. Virtuality: a 

new space.
From analogical virtuality to digital virtual autonomy.
Time in sculptural work. The time of the sculptor (achievement). The Time of the Watcher.
The Archive and the deconstruction.
The Eternal and the Ephemeral. Remaking the spiritual.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Desenvolve os conhecimentos teóricos da área, apresentando temporalmente através de 
perspectivas temáticas, acompanhadas pedagógica e didacticamente em tempo específico e de 
apoio individual. A avaliação dos conhecimentos e competências adquiridas realiza-se de forma 
contínua, periódica e final. As avaliações periódicas são obrigatórias, correspondendo a cada uma 
delas desenvolvimentos mínimos. A avaliação final está dependente da avaliação periódica. Os 
factores de avaliação são os seguintes: qualidade do aproveitamento explicitado nas respostas 
dadas ao programa; nível de integração e frequência às aulas.

Avaliação Periódica: 80%
— Apresentação de um seminário (30%);
— Realização de um teste (50%).
Avaliação Final: 20%.

Develop theoretical knowledge of the area, presenting temporally through thematic perspec-
tives, accompanied by pedagogical and didactically in specific time and individual support. The 
evaluation of the knowledge and competencies acquired will be held from continuous, periodic 
and final form. Periodic evaluations are required, corresponding to each of these minimum devel-
opments. The final evaluation is dependent on periodic evaluation. The assessment factors are: 
quality of achievement clarified in the replies given to the program, level Integration and frequency 
to the classes.
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