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Scientific domain
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2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 14 horas)
(TP 84 + OT 14 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

II*

MODELOS DE ESCULTURA III
MODELS OF SCULPTURE III

*Esta unidade curricular 
é de NÍVEL II. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência médios.

*This is a LEVEL II unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is 
a subject with a mid-range 
degree of complexity 
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

I. Enriquecimento e aperfeiçoamento das capacidades de observação e de materialização de 
ideias e conceitos através do estudo e da representação de formas reais, segundo uma 
abordagem crítica da morfologia, expressão e atitude humanas. 

II. Aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências na área da representação 
objetiva da figura masculina, conhecendo as características anatómicas e antropométricas 
do dimorfismo sexual e explorando noções inerentes à composição escultórica que impor-
tem na representação dos conteúdos subjetivos e imateriais associados. 

III. Aquisição de conhecimentos e de competências técnicas no âmbito da transposição de es-
calas livre, conhecendo os métodos de duplicação, ampliação e redução, e dilucidando as 
noções de escala e dimensão.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Modelos de Escultura III proporciona uma reflexão crítica sobre os fundamentos clássicos 
da escultura, aliada a métodos operativos que estimulam a análise e compreensão das relações 
formais intrínsecas à figura humana e ao modo como esta se articula com o mundo.

O estudo e interpretação da figura humana e a integração do seu potencial expressivo e 
significante são observados na abordagem dos seguintes conteúdos: 

I. vocabulário e instrumentos; 
II. modos e técnicas de observação; 
III. técnicas de desenho e representação bidimensional; 
IV. técnicas de modelação e representação tridimensional; 
V. métodos de transposição livre de escala (aritmética, geométrica), 
VI. anatomia de superfície na figura masculina.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Os exercícios propostos contemplam o estudo e a exploração plástica da figura masculina me-
diante a realização de desenhos e esbocetos, e a modelação da figura à escala. 

Privilegia-se a aplicação de conhecimentos teórico-práticos de índole científica, técnica e tec-
nológica, na representação objetiva de um modelo nu masculino, modelado do vivo em volume 
total. O aluno deverá manter um registo fotográfico dos exercícios e compor um portfólio do tra-
balho por si desenvolvido.

No início do semestre, é facultado o programa didático e é acordado um calendário para a rea-
lização dos exercícios, para a realização de duas avaliações periódicas previstas para a 5ª e a 13ª 
semanas do semestre, respetivamente, e para a data da entrega do portfólio.

São considerados elementos de avaliação todos os trabalhos desenvolvidos em resposta aos 
exercícios enunciados.
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A avaliação contínua (AC) incide sobre a assiduidade e a integração do aluno no espaço letivo. 
A primeira avaliação periódica (AP1) incide sobre todo o trabalho desenvolvido até à data da sua 

realização, e a segunda avaliação periódica (AP2) incide sobre todo o trabalho desenvolvido até à 
data da sua realização e desde a AP1. 

A avaliação final (AF) incide sobre apresentação do último exercício tridimensional realizado e 
sobre o portfólio previamente entregue em formato PDF.

A classificação final (CF) é ponderada do seguinte modo: 
CF = 20% AC + 35% AP1 + 35% AP2 + 10% AF 

O atendimento pedagógico é agendado por marcação através do e-mail institucional do docente.
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