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Área científica
Scientific domain

Pintura
Painting

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 28 horas)
(TP 84 + OT 28 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

MEIOS TRANSVERSAIS DA PINTURA
TRANSVERSE MEANS OF PAINTING

*Esta unidade curricular é de 
NÍVEL I. Deverá ser frequentada 
preferencialmente no início 
do percurso académico por se 
tratar de uma disciplina com 
grau de complexidade 
e exigência introdutórios.

*This is a LEVEL I unit. 
It should preferably be 
attended at the beginning 
of one’s academic course as 
it is a subject with a reduced 
level of complexity and 
requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Compreender a Pintura como uma área do conhecimento e não apenas como uma tecnologia.
Compreender que as tecnologias são meios disponíveis para a resolução dos problemas do fazer.
Perceber a dinâmica do espaço de trabalho do artista-plástico / pintor nas épocas suas contem-

porânea.
Distinguir a conveniência de um trabalho individual da conveniência de um trabalho em grupo 

ou em equipa.
Compreender a necessidade de se delimitar um campo de trabalho próprio.
Conseguir uma autonomia de criação, de produção e realização artística.
Explorar os meios informáticos para manipulação de fotografia, de desenho ou de texto.
Dominar as ferramentas informáticas que permitem conceber, orientar, gerir e avaliar projetos.
Saber intervir no espaço da Internet utilizando as redes sociais, os blogues e a construção de sites.
Perceber os mecanismos atuais de divulgação e promoção.
Conhecer e aplicar os fundamentos e as metodologias da gestão de projetos.
Elaborar um projeto no domínio da Pintura.

Understand the painting as a field of knowledge and not just as a technology.
Understand that technologies are available means for resolving the problems do.
Understand the dynamics of the artist painter workspace in his contemporary time.
Distinguish the convenience of a single work from the convenience of a work group or team.
Understanding the need to delimit a particular field of work.
Achieve autonomy of creation, production and artistic achievement.
Explore the software tools for photo manipulation, design or text.
Know how to use software tools that enable design, guide, manage and evaluate projects.
Know how to interact in the Internet space using social networks, blogs and building sites.
To understand the current mechanisms for dissemination and promotion.
Know and apply the fundamentals and methodologies of project management.
Develop a project in the field of painting.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Ideia: planificação, projeto.
Obra: Matéria, instrumentos, ateliê, laboratório, oficina, fábrica, empresa.
Meios de tratamento: informática, texto, imagem, som, fotografia, vídeo.
Apresentação: apresentações pp, apresentações pdf, currículo, portefólio.
Características: moldura, embalagem, transporte, área-volume, peso, dimensão.
Valor: custos, orçamento, cotação, leiloeira, venda, propriedade, comissão.
Exposição: expor, mostrar, museologia, museografia, divulgar.
Correio: normal, eletrónico, em mão.
Apoios: pessoal, institucional, público, privado, comercial, agências.
Público: profissional, familiar, amigo, colecionador, crítico, curador, comissário, diretor de gale-

ria, museu, instituição artística e cultural, pública ou privada.
Noticiar: comunicados à imprensa, escrita, áudio, visual, Internet, blogues, sites, redes sociais.
Documentar: folhetos, convites, catálogos, livros.
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Idea: planning, project.
Work: matter, studio, instruments, workshop, laboratory, factory, company.
Media treatment: computer, text, image, sound, photo, video.
Presentation: presentations pp, presentations pdf, curriculum, portfolio.
Features: frame, packaging, transport, weight, dimension.
Value: budget, costs, quote, auction sale, property, commission.
Exposure: expose, show, museology, museography, disclose.
Mail: letter, electronic, in hand.
Support: personal, institutional, public, private, commercial, agencies.
Public: professional, family, friend, collector, critical, curator, commissioner, director gallery, art 

museum and cultural institution, public or private.
Reporting: press releases, written, audio visual, internet, blogs, social networking sites.
Document: flyers, invitations, catalogs, books.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Meios Transversais da Pintura tem três mais três horas semanais no segundo semestre com 15 
semanas. Decorre em duas salas distintas: uma sala apetrechada com meios digitais e uma sala de 
apresentação e debate dos conteúdos programáticos.

As aulas, teóricas e de acompanhamento, vão ao encontro da resolução de um conjunto de 
exercícios lançados a partir da articulação entre os objetivos de aprendizagem e os conteúdos 
programáticos deste programa.

A avaliação decorre de três modos: avaliação continua, avaliação intermédia e avaliação final.
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. 

Meios Transversais da Pintura (Transverse Means of Painting) has three plus three weekly hours 
in the second half-year with 15 weeks. It takes place in two different rooms: a room equipped with 
digital means and a room of presentation and debate of the programmatic contents.

Theoretical and accompanying classes meet the resolution of a set of exercises launched from 
the articulation between the learning objectives and the programmatic contents of this program.

The evaluation takes place in three ways: continuous evaluation, intermediate evaluation and 
final evaluation.

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 in the studio. However (ac-
cording to the Pedagogical Regulations in force) students who meet the criteria described above 
may be exempted from the Final Evaluation.
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