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LABORATÓRIOS DE ESCULTURA II

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

(OT 70 horas)
(OT 70 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

III*

*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 

Os Laboratórios de Escultura II têm como objectivo aperfeiçoar o conjunto de competências e 
técnicas para a concretização de projectos escultóricos e o desenvolvimento de processos e dis-
cursos individualizados e autónomos. Com orientação tutorial, torna-se fundamental a abordagem 
contínua no plano teórico do estudo da escultura em toda a sua abrangência, o que possibilitará 
aos alunos um melhor entendimento conceptual, formal e tecnológico para a exploração, quer a 
nível prático, quer a nível dos recursos disponíveis

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Nos Laboratórios de Escultura II fomenta-se o aprofundamento da linguagem plástica tridi-
mensional bem como a compreensão sensível do condicionamento material, valorizando o de-
senvolvimento do estudo acima no domínio puramente técnico. Potencia-se o desenvolvimento 
de competências teórico-práticas para a materialização dos projetos estudados em Laboratórios 
de escultura I e propicia-se o desenvolvimento da expressão e discursos individualizados e autó-
nomos. O aluno deverá desenvolver os conhecimentos gerais das propriedades específicas dos 
materiais no manuseamento directo sobre a matéria.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Em estreita articulação com Projecto de Escultura II, os alunos desenvolvem os seus trabalhos 
de acordo com as orientações do tutor, em materiais definitivos segundo metodologias próprias.

A avaliação das competências adquiridas realiza-se de forma contínua, periódica e final. A ava-
liação será dominantemente contínua, valorizando-se a assiduidade do aluno e o desenvolvimento 
e execução dos projectos dentro do espaço dos Laboratórios. Os objectos de avaliação em todas 
as fases do seu desenvolvimento devem ser apresentados e discutidos, com os professores tutores.

A avaliação é realizada dentro dos critérios do “Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e 
Competências dos Estudantes” Capítulo II da FBAUL — Contínua 20% | Periódicas 60% | Final 20% 
— e consta de apresentação oral e visualização dos trabalhos realizados.

Serão realizadas duas avaliações periódicas — em finais de Março e finais de Maio — em datas 
a designar em função do horário lectivo.
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