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Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(T 21 + OT 7 horas)
(T 21 + OT 7 hours)

ECTS (3 ECTS)

Nível
Level

II*

COMPOSIÇÃO — ELEMENTOS
COMPOSITION — ELEMENTS

*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 

A disciplina de Composição I constitui a primeira parte de uma componente teórica, específica 
da licenciatura de Pintura, intimamente relacionada com a organização formal do espaço pictóri-
co, o desenvolvimento do projeto pictórico e respetiva apresentação. O seu território de conheci-
mento é definido pelos limites ontológicos da Pintura, como entidade com a configuração que a 
criação artística atual confere.

Cumprindo uma ação complementar ao desenvolvimento da atividade projetual do aluno de 
pintura, os objetivos fundamentais desta disciplina visam conhecer os elementos estruturantes da 
Pintura, compreender a sua estrutura física e conceptual, relacionar o fazer com o pensamento, 
perceber a importância das opções e os diversos modos de fazer pintura de acordo com o tempo, 
os lugares e o individuo. Visa também estimular no aluno o encontro de um espaço profissional que 
o situe perante os conceitos Arte ou Artista, Pintura ou Pintor.

Composition I constitutes the first part of a theoretical component, specific to the Degree of 
Painting, closely related to the formal organization of the pictorial space, the development of the 
pictorial project and its presentation. Its territory of knowledge is defined by the ontological limits 
of Painting, as an entity with the configuration that the current artistic creation confers.

The main objectives of this discipline are to meet the structuring elements of painting, to un-
derstand its physical and conceptual structure, to relate the doing with the thought, to understand 
the importance of the options and the various ways of painting according to time, places and the 
individual. It also aims to stimulate in the student the meeting of a professional space that places 
him before the concepts Art or Artist, Painting or Painter.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Forma, conteúdo e função; estrutura; intenção; formato e limite.
Elementos e princípios de composição da Pintura.
Elementos: Ponto, linha, cor, textura, forma e espaço.
Princípios: Equilíbrio, contraste, ênfase, escala, proporção, movimento, padrão, ritmo, unidade.
Matéria: suporte, tecnologia, técnica, gesto.
Geometria: superfície, espaço e perspetiva. Unidade equilíbrio, proporção e harmonia.
Cor, luz e padrão: visualidade e contraste.
Movimento: tempo, ritmo, repetição.

Form, content and function; structure; intention; format and limit.
Elements and principles of painting composition.
Elements: Point, line, color, texture, shape and space.
Principles: Balance, contrast, emphasis, scale, proportion, movement, pattern, rhythm, unity.
Feature: support, technology, technique, gesture.
Geometry: surface, space and perspective. Unit balance, proportion and harmony.
Color, light and pattern: visuality and contrast.
Movement: time, rhythm, repetition.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Composição I é uma unidade curricular teórica semestral com 15 aulas de uma hora e trinta mi-
nutos semanais. Desenrola-se a partir de aulas expositivas com espaço para debate, apresentação 
de pesquisas, estudos ou experiências.

Os critérios das avaliações são indissociáveis da participação presencial e do diálogo estabele-
cido com o docente, da realização dos exercícios e provas solicitadas, e da capacidade expositiva. 

A Classificação Final resultará de duas Avaliações Periódicas (cada 30%), uma Avaliação 
Contínua (20%) e uma Avaliação Final (20%), assente no acompanhamento tutorial em estúdio. 
Contudo (segundo Regulamento Pedagógico em vigor) podem ser dispensados da Avaliação Final 
os alunos que satisfaçam o conjunto de critérios anteriormente descritos. 

Composition I is a theoretical semester course with 15 lessons of one hour and thirty minutes 
per week. It develops from expository classes with space for debate, presentation of researches, 
studies or experiences.

The evaluation criteria are indissociable from attendance and the dialogue established with the 
teacher, the performance of the exercises and tests requested, and the expository capacity.

The Final Classification will result from two Periodic Assessments (each 30%), a Continuous 
Assessment (20%) and a Final Assessment (20%), based on the tutorial tutorial in the studio. How-
ever (according to the Pedagogical Regulations in force) students who meet the criteria described 
above may be exempted from the Final Evaluation.
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