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Área científica
Scientific domain

Escultura
Sculpture

Anos letivos
Academic years

2019–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 126 + OT 14 horas)
(T 126 + OT 14 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

III*

 ESCULTURA VI
SCULPTURE VI

*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 reforço de aptidões técnicas, artísticas e científicas adequadas ao contexto 
da escultura contemporânea  no d âmbito do desenvolvimento de projetos de natureza escultórica 
integrados em espaço urbano, ambiental.

Tendo em vista a estratégia de autonomização individual propõe-se que cada aluno seja capaz 
de estruturar um programa de trabalho que, em termos artísticos e científicos, se revele coerente. 
Estima-se que os intervenientes demonstrem capacidades de pesquisa e análise além de facul-
dades críticas, adequadas à formulação das propostas, sendo conveniente articular métodos de 
investigação com conhecimentos tecnológicos afins, de modo a sublinhar o contexto espacial, de 
acordo com os pressupostos históricos, culturais e poéticos da escultura integrada. 

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 

A Unidade Curricular de Escultura VI propõe-se incentivar as aptidões formais e promover a re-
flexão teórica em torno das possibilidades operativas da escultura quando enquadrada em ambiente 
urbano. 

Estabelecido o contexto de intervenção (a definir em função do protocolo com alguma entidade 
ou Autarquia) propõe-se que os estudantes adquiram competências na área da escultura integrada, 
conseguindo harmonizar, em síntese imagética, aspetos de natureza teórica (poética e conceptual) 
com intervenções formais adequadas ao contexto.

De acordo com a perspetiva complementar dos conteúdos curriculares, anteriormente adquiridos, 
Escultura VI focaliza-se, particularmente, na relação da Escultura com o espaço e o lugar, admitindo 
a possibilidade de utilização de práticas transversais, híbridas, no âmbito da instalação, happening 
e performance, multimédia, arte participativa, desde que, enquadradas no projeto artístico pessoal, 
(individualmente desenvolvidas ou, em grupo) e integradas no referido contexto formal.

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.



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

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Tendo em consideração o contexto suprarreferido propõe-se a realização de um projeto de es-
cultura integrada em espaço urbano, desenvolvido em 3 fases que coincidem em duas avaliações 
periódicas (qualitativas) e culmina na Avaliação final (quantitativa). 

1ª Avaliação periódica — 2ª semana de Março [Informação qualitativa expressa nos seguintes 
termos: Excelente (18-20); Muito Bom (16-17); Bom (14-15); Suficiente (10-13); Insuficiente (7-9) Muito 
insuficiente (0-6)]  

—  Recolha de documentação gráfica (mapas, plantas etc.), audiovisual (fotos, filmes, etc.) e con-
ceptual (textos) alusiva ao espaço de modo a compreender as vertentes funcionais, histórica 
e simbólica do lugar. 

—  Estudos e hipóteses de desenvolvimento plástico: esquissos, desenhos e ensaios formais. 

2ª Avaliação periódica — 2ª semana de Maio [Informação qualitativa]
—  Elaboração de ensaios tridimensionais e estudos (maquetas) de integração local. 
—  Apresentação sistemática do projeto escultórico. Este documento deve reunir, em suporte 

papel, os principais elementos gráficos, conceptuais e /ou audiovisuais que se reportam aos 
diferentes momentos processuais, a fim de reconstituir o percurso criativo e justificar a inten-
cionalidade da intervenção. 

—  Concretização do projeto em suporte e escala definitiva. 

Avaliação final — Junho [Síntese quantitativa do percurso expressa em escala numérica de zero 
a vinte]  

—  Relatório sucinto, com memória descritiva, que reflita e justifique as opções artísticas e as 
especificações tecnológicas da proposta, fotos da obra integrada no local, caderno de encar-
gos, orçamento e especificações técnicas dos projetos.

O processo de avaliação realiza-se de acordo com o Regulamento de Avaliação de Conhecimen-
tos 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%).

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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