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Scientific domain

Pintura
Painting
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2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 126 + OT 42 horas)
(TP 126 + OT 42 hours)

ECTS (9 ECTS)

Nível
Level

II*

ARTES PLÁSTICAS II
FINE ARTS II

*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 

Iniciar o aluno à criação artística. Artes Plásticas II é uma unidade curricular na qual se elabora 
um projecto artístico, baseado num entendimento alargado da noção de pintura, ou seja, como 
verdadeiro pensamento visual.

Artes Plásticas II initiates the student to artistic creation. A. P. II is a curricular unit in which the 
student develops a singular artistic project, based in a wide understanding of painting, as a true 
visual thought.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Os alunos são introduzidos à metodologia do projecto: noções de documentação, criação e 
apresentação. O mote é um filme (a ser definido posteriormente). Este será projectado nas primei-
ras aulas de cada turma. Após o visionamento do filme, o projecto consiste em três momentos:

Documentação — escolha de um elemento (ou elementos) do filme a partir do qual o aluno dá iní-
cio ao seu projecto; recolha de material (visual, sonoro, escrito, etc.). No final deste momento, o alu-
no entrega para avaliação um documento em formato e modo de apresentação a definir pelo próprio.

Criação — elaboração de propostas plásticas. No final deste momento, o aluno entrega as suas 
propostas sem necessidade de reprodução das mesmas num documento.

Apresentação — materialização de, pelo menos, uma das propostas elaboradas. No final deste 
momento, o aluno concebe uma pequena exposição seleccionando os seus trabalhos e fazendo-os 
acompanhar de um portefólio. Este último deve ser elaborado como o catálogo da exposição.

Students are introduced to project methodology: documentation, creation and presentation. 
The motto is a film (to be defined later). This will be screened in the first sessions of each class. 
After viewing the film, the project will be divided in three parts:

Documentation — choice of an element (or elements) of the film from which the student begins 
his project; collection of materials (visual, audio, written, etc.). At the end of this first moment, the 
student delivers (for evaluation) a document with those materials in a format defined by himself.

Creation — preparation of plastic proposals. At the end of this moment, the student delivers its 
proposals without the need to reproduce them in a document.

Presentation — realization of one of the proposals prepared (at least). At the end of this mo-
ment, the student conceives a small exhibition by selecting his work and making a portfolio. The 
latter must be designed as an exhibition catalog.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

— Avaliação contínua (20%), na qual está incluída a assiduidade e a participação na aula.
— Dois momentos de avaliação periódica, entre a primeira e a segunda fase do projecto (20%), 

e entre a segunda e a terceira fase do projecto (40%).
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— Avaliação final (20%), com exposição e catálogo.

— Continuous assessment (20%), which includes assiduity and participation in class.
— Two moments of periodic evaluation, between the first and second phase of the project 

(20%) and between the second and third phase of the project (40%).
— Final evaluation (20%), with exhibition and catalog.
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