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ESTUDOS TECNOLÓGICOS II

*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 

Proporcionar uma formação teórico-prática, ordenada e sistematizada, assim como permitir 
consolidar as investigações e estudos realizados anteriormente, procurando o desenvolvimento 
de soluções técnicas e formais teoricamente fundamentadas. Promover o desenvolvimento dos 
processos de aprendizagem tecnológica específica de qualquer especialidade laboratorial que o 
Curso de Escultura disponibiliza: Cerâmica, Conservação e Restauro de Gessos, Gessos, Madeiras, 
Medalhística, Meios Digitais, Metais, Pedra e Plásticos.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Os conteúdos programáticos referentes a esta Unidade Curricular decorrem das especificida-
des das propostas de trabalho a desenvolver, bem como das matérias, materiais e técnicas eleitas 
pelos alunos. Os conteúdos abrem-se a cada uma das especialidades que o Curso de Escultura dis-
ponibiliza nos seus focos técnicos e processuais em linha de conta com a dos trabalhos propostos 
pelos alunos.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

A avaliação é realizada dentro dos critérios do “Regulamento de Avaliação de Conhecimentos 
e Competências dos Estudantes” Capítulo III da FBAUL.

Desenvolvimento de trabalho(s) teórico-práticos de carácter pessoal com acompanhamento pe-
dagógico e didáctico individualizado. A avaliação das competências será dominantemente contínua, 
valorizando-se o desenvolvimento e execução dos projetos dentro dos espaços dos Laboratórios.

O Processo de Avaliação consiste na Metodologia de Avaliação apresentada pelo respetivo 
docente do Laboratório escolhido pelo mestrando.

—Atendimento pedagógico por marcação através do email institucional 

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography 

Em função das várias especificidades dos Laboratórios de Escultura escolhidos pelos mestran-
dos e disponibilizada pelos respectivos docentes.

Revisto e aprovado pelo Conselho de Área 
em setembro de 2018.


