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SEMINÁRIO DE ESCULTURA

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 30 + OT 10 horas)
(TP 30 + OT 10 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 

O Seminário de Escultura constitui o espaço destinado à preparação e desenvolvimento da dis-
sertação/trabalho de projecto em escultura. Pretende-se reforçar no mestrando as capacidades de 
investigação teórico-prática, quer na delimitação do objecto de estudo e pesquisas a desenvolver, 
quer na(s) metodologia(s) específica(s) escolhida(s). Pretende-se ainda a aquisição e desenvolvi-
mento de discursos, hábitos de apresentação, argumentação e debate de ideias.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Nesta unidade curricular, a matéria principal em questão decorre das temáticas escolhidas pe-
los alunos. Por essa razão, os conteúdos abrem-se aos de cada dissertação/trabalho de projecto 
em escultura dos mestrandos, no seu possível foco temático, conceptual, formal, técnico e proces-
sual. De modo transversal, a todos os trabalhos, consideram-se conteúdos programáticos todos 
aqueles relativos à metodologia do trabalho de investigação, bem como às dinâmicas de apresen-
tação, nos diversos modelos de dissertação/trabalho de projecto em escultura, sejam estes exclu-
sivamente teóricos ou com componente artística.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

O trabalho de preparação da dissertação evolui em sessões teórico-práticas, sob orientação 
tutorial, que apoia a elaboração faseada do documento/projecto de escultura a melhorar até à 
apresentação e avaliação final. A avaliação incide sobre os trabalhos que constituem o projeto de 
dissertação e/ou projeto de escultura e sobre a sua apresentação e argumentação perante um júri . 
São critérios de avaliação: a definição e circunscrição do tema de estudo; a adequação da estrutu-
ra; a enunciação do estado da arte e possível desenvolvimento do trabalho; a pertinência e afinida-
de do trabalho artístico com o teórico (em caso de existir parte prática); a solidez das referências.

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 Outubro e finais de Dezembro — 
em datas a designar em função do horário lectivo.
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4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography 

Em função das temáticas escolhidas pelos mestrandos e disponibilizada pelos respectivos orien-
tadores e júris de avaliação.
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