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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*

PINTURA II
PAINTING 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 

Potenciar as experiências pictóricas desenvolvidas em Pintura I.
Compreender a importância da pesquisa para a produção artística.
Compreender a importância da representação, reinterpretação e apropriação.
Perceber a necessidade de definir um percurso individual.
Questionar as problemáticas da expressão plástica na atualidade.
Aprofundar processos e métodos, tanto tradicionais como inusitados, através da exploração de 

outros meios instrumentais, técnicos ou estéticos.
Saber estruturar um programa de trabalho no âmbito da Pintura.

Enhance the pictorial experiences in “Painting”.
Understand the importance of research for artistic production.
Understand the importance of representation, interpretation, reinterpretation and appropria-

tion.
Realize the need to establish his own pathway
Question the issues of artistic expression in nowadays.
Deepen processes and methods, both traditional and unusual, through the exploration of other 

instruments, technical or aesthetic means.
Learn to structure a work program within the painting.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Géneros da Pintura: retrato, autorretrato, figura humana, paisagem e natureza-morta.
Modos de formar. Matérias e materiais. Suportes e limites.
Tecnologias artísticas tradicionais e inusitadas.
Bidimensionalidade e tridimensionalidade.
Real, virtual e imaginário.
Ver, representação, interpretação, reinterpretação, construção, intervenção, apropriação.
Modos de apresentar e expor: pastas de trabalhos, dossiês de pesquisa, portefólio, catálogo e 

exposição.

Research and artistic project.
Genres of Painting: portrait, self-portrait, human figure, landscape and still life.
Modes of formation. Materials and materials. Supports and limits.
Traditional and unusual artistic technologies.
Two-dimensionality and three-dimensionality.
Real, virtual and imaginary.
See, representation, interpretation, reinterpretation, construction, intervention, appropriation.
Modes of presentation and presentation: work folders, research dossiers, portfolio, catalog and 

exhibition.
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3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Pintura II, tem seis horas semanais e está organizada em duas turmas (A e B), 
O semestre está programado para 30 aulas, ministradas por dois professores (A e B — Ilídio Sal-

teiro e Carlos Vidal), desenrola-se a partir de pesquisas, ensaios, estudos e experiências, em torno 
da proposição de um tema / assunto, seguidas de um contínuo acompanhamento tutorial teórico-
-prático, com o objetivo de encaminhar o aluno na execução de um vasto conjunto de trabalhos 
artísticos realizados em diversos materiais, suportes e formatos. 

Os critérios das avaliações são indissociáveis da pesquisa realizada subordinada à temática pro-
posta, da atividade projetual, da participação presencial e dos diálogos estabelecidos com os do-
centes da unidade curricular, da experimentação (matérias, materiais e técnicas), bem como pela 
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. 

Painting II, has six hours a week and is organized into two classes (A and B),
The semester is programmed for 30 classes, taught by two professors (A and B — Ilídio Salteiro 

and Carlos Vidal). It is based on research, essays, studies and experiences, about the proposition 
of a subject-matter, followed by a continuous theoretical-practical tutorial accompaniment, with 
the objective of sending the student in the execution of a vast set of artistic works carried out in 
various materials, supports and formats.

The evaluation criteria are inseparable from the research carried out according to the proposed 
theme, from the project activity, on-site participation and the dialogues established with the teach-
ing staff of the curricular unit, from experimentation (materials, materials and techniques), as well 
as from 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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