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Área científica
Scientific domain

Escultura
Sculpture

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Mestrado
Master of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP/P 45 + OT 15 horas)
(TP/P 45 + OT 15 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

III*

ESCULTURA DIGITAL I

*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 

A Unidade Curricular de Escultura Digital I visa veicular as teorias e aplicações subjacentes ao 
universo digital, aplicado aos estudos e práticas relativas ao âmbito da Escultura Contemporânea. 
Deste modo, pretende-se que o aluno do 2º Ciclo de Escultura possua saberes referentes a dois 
princípios orientadores: por um lado, observar o conceito de Escultura Digital como uma miríade 
de instrumentos tecnológicos contemporâneos, permitindo a acção em diferentes esferas da Es-
cultura e das Artes Plásticas e, por outro lado, observar a Escultura Digital como um novo médium 
de expressão plástica, propondo a realização de projectos com a aplicação de novas tendências 
técnicas e poéticas, resgatando a interacção entre a obra e o observador.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Universo Digital e Cultura Digital;
Arte Digital e Escultura Digital;
Meios e Instrumentos Digitais aplicados à Escultura Contemporânea.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Aulas expositivas teóricas dos conteúdos programáticos;
Aulas práticas relativas aos conteúdos abordados;
Realização de exercícios teóricos e práticos dos conteúdos apreendidos;

A Metodologia de Avaliação desta Unidade Curricular consiste na aplicabilidade do seguinte 
processo:

Avaliação Contínua incide sobre:

— Assiduidade do aluno às sessões lecionadas;
 — Participação do aluno às propostas de trabalho a realizar em contexto de sala de aula.

A Avaliação Contínua tem uma ponderação de 15% na obtenção da Classificação Final obtida 
na Unidade Curricular.

Avaliação Periódica integra:

— Entrega de um Projeto de Escultura Digital (60%), em meados do semestre letivo;
— Entrega de Portefólio, contendo todos os exercícios realizados em contexto de sala de aula 

(40%), no final do semestre letivo.
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— As datas específicas dos elementos de avaliação serão apresentadas aos alunos no início do 
semestre letivo.

A Avaliação Periódica tem uma ponderação de 75% na obtenção da Classificação Final obtida 
na Unidade Curricular.

Classificação Final (CF):

Avaliação Contínua (15%) + Avaliação Periódica (75%) + Avaliação Final (10%) = CF

Avaliação Final:

A Avaliação Final consiste na discussão oral dos conteúdos lecionados e dos exercícios realizados 
durante o semestre letivo.

A Avaliação Final tem uma ponderação de 10%.

A Avaliação Final é obrigatória para os alunos que obtenham na média da CF uma classificação 
entre 7,5 e 9,4 valores. 

Estão dispensados da Avaliação Final os alunos que obtenham na média da CF uma classificação 
igual, ou superior a 9,5 valores.

Os alunos cuja média obtida na CF seja igual, ou inferior, a 7,4 valores são considerados 
Reprovados (RE).

Atendimento pedagógico por marcação através do email institucional
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