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III*

 ESCULTURA V
SCULPTURE V

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

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

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

O programa prevê o desenvolvimento de um projeto escultórico integrado num espaço interior 
e uma intervenção na natureza na sequência de uma residência artística a planear.

É suposto que os estudantes adquiram competências na área da escultura integrada e consigam 
harmonizar aspetos de natureza teórica (científicos, poéticos e/ou conceptuais) com formalizações 
escultóricas (conjunto de propostas formais) adaptadas aos contextos a definir. 

The program provides for the development of a project of a sculptural nature to be integrated into 
interior space.

Students are expected to acquire competences in the area of integrated sculpture and to harmonize 
theoretical aspects (scientific, poetic and/or conceptual) with sculptural formalizations (set of formal 
proposals) adapted to a context to be defined.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Unidade Curricular, teórico-prática, destinada à abordagem da escultura integrada, quer na pers-
petiva teórica (dedicada à apreensão de terminologia, conceitos e métodos) quer da vertente experi-
mental e tecnológica relacionada com o projeto artístico individual (saber/saber-fazer/fazer).

Tendo em vista o reforço da autonomia individual, propõe-se que cada aluno estruture um pro-
grama de trabalho que, em termos artísticos e científicos, seja coerente e reflita as possibilidades 
morfológicas da escultura no atual contexto histórico e cultural; é suposto que cada estudante 
empreenda um percurso onde demonstre aptidões de pesquisa e sistematização da informação, 
revele capacidades de invenção formal e conhecimento de métodos e tecnologias operativas.

Em articulação com progressivo desenvolvimento de competências, determinado pelos sucessi-
vos níveis, Escultura V focaliza-se, particularmente, nas seguintes áreas de intervenção: projeto ar-
tístico integrado em espaço arquitetónico, interior; projeto de intervenção efémera no meio natural.

Curricular Unit, theoretical-practical, aimed at approaching integrated sculpture, both in the the-
oretical perspective (dedicated to the apprehension of terminology, concepts and methods) and of 
the experimental and technological aspects related to the individual artistic project (know-how).

With a view to enhancing individual autonomy, it is proposed that each student should structure 
a work program that, in artistic and scientific terms, is coherent and reflects the morphological 
possibilities of sculpture in the current historical and cultural context; each student is expected to 
undertake a course that demonstrates research skills and systematizes information, reveals formal 
invention capabilities and knowledge of operational methods and technologies.

In articulation with progressive development of competences, determined by the successive 
levels, Sculpture V focuses particularly on the following area of intervention: artistic project inte-
grated in architectural space, interior.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Tomando como referente um determinado espaço interior (a definir) propõe-se aos alunos o de-
senvolvimento de projetos que, em termos de escala e proporção, se adaptem ao contexto escolhido. 

Sugere-se que os estudantes selecionem um tema relacionado com o lugar a partir do qual 
possam desencadear um trabalho de pesquisa (teórica e formal) que conduza à concretização das 
propostas escultóricas. 

No âmbito dos protocolos celebrados entre a FBAUL e algumas Autarquias (situadas no inte-
rior do país), propõe-se a realização de uma residência artística com a duração de uma semana 
(Novembro), de modo a propiciar aos estudantes uma vivência comunitária e a possibilidade de 
desenvolverem in situ, uma intervenção efémera na natureza.  

O processo de avaliação realiza-se de acordo com o Regulamento de Avaliação de Conheci-
mentos e Competências dos Estudantes (RACCE) e resulta do somatório percentual das avaliações 
cuja ponderação é a seguinte: Av. Contínua (10%); 1ª Av. Periódica (20%); 2ª Av. Periódica (50%); 
Avaliação Final (20%). 

1ª Avaliação Periódica: 2ª quinzena de Outubro [Informação qualitativa expressa nos seguintes 
termos: Excelente (18-20); Muito Bom (16-17); Bom (14-15); Suficiente (10-13); Insuficiente (7-9) Mui-
to Insuficiente (0-6)]  

—  Pesquisa e recolha de documentação alusiva ao lugar 
—  Estudos e conceitos iniciais (apontamentos gráficos e registos audiovisuais)
—  Propostas formais (conjunto de estudos tridimensionais)
—  Execução de maqueta de integração à escala (1:10; 1:5; 1:3) execução da escultura à escala 

real (1/1) e instalada no local.

2ª Avaliação Periódica: 1ª quinzena Dezembro [Informação qualitativa]
—  Pesquisa e recolha de documentação alusiva ao lugar 
—  Estudos e conceitos iniciais (apontamentos gráficos e registos audiovisuais)
—  Conjunto de ensaios tridimensionais
—  Execução de maqueta de integração à escala (1:10; 1:50) e da escultura à escala real.

Avaliação Final [Síntese quantitativa do percurso expressa em escala numérica de zero a vinte]  
—  Relatório dos trabalhos realizados durante o semestre onde deve constar: memória descri-

tiva e justificativa, fotos das obras integradas no local, caderno de encargos, orçamentos e 
especificações técnicas dos projetos.

Taking as a reference a certain interior space (to be defined) students are proposed to develop 
projects that, in terms of scale and proportion, adapt to the chosen context.

Evaluation is considered not only the final result achieved (full-scale work integrated in place) 
but also all the intermediate stages (studies and formal approaches) developed during the process.

In addition to the Continuous Assessment that takes place during the semester and assesses 
the degree of attendance, integration and participation in the classes, there will be 2 intercalary 
evaluations (October and November), which assess the progress of the work and will be subject 
to a qualitative assessment. The final evaluation quantifies, in summary, the results of previous 
evaluations.
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