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Plano de Ensino Extraordinário (PEE) 

Extraordinary Teaching Plan 

 

Artes Plásticas II 

Visual Arts II 

 

 

 

Ano letivo 

Academic year 

2019–2020 

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* 

 

 

 

 

 

 

 
*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 

 

Os objetivos de aprendizagem mantêm-se inalterados. 

The intended learning outcomes remain unchanged. 

 

 

 

2  - Conteúdos Programáticos 

Syllabus 

 

Os alunos são introduzidos à metodologia do projecto: noções de documentação, cria-

ção e apresentação. O mote é um filme de Federico Fellini, O Navio (E La Nave Va), 

de 1983 (Itália e França, p/b e cor, sonoro, 132’). Este será projectado nas primeiras 

aulas de cada turma. Após o visionamento do filme, o projecto consiste em três mo-

mentos: 

Documentação - escolha de um elemento (ou elementos) do filme a partir do qual o 

aluno dá início ao seu projecto; recolha de material (visual, sonoro, escrito, etc.). No 

final deste momento, o aluno entrega para avaliação um documento em formato e mo-

do de apresentação a definir pelo próprio. 

Criação - elaboração de propostas plásticas, limitadas aos materiais existentes no local 

de confinamento do aluno. Dar-se-á especial ênfase ao desenho, à fotografia e ao vídeo 

(estes dois últimos com recurso possível ao telemóvel), e exploração de materiais di-

versos à disposição do aluno. Materialização de, pelo menos, uma das propostas elabo-

radas. 

Apresentação - Partindo das propostas elaboradas, e devidamente selecionadas, o aluno 

concebe um portefólio final. 

 

Students are introduced to project methodology: documentation, creation and presenta-

tion. The motto is a film by Federico Fellini, The Ship Sails On (La Nave Va), 1983 

(Italy and France, b/w, sound, 132 minutes). 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 
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this first moment, the student delivers (for evaluation) a document with those materials 

in a format defined by himself. 

Creation - preparation of plastic proposals, limited to the materials existing at the stu-

dent's place. Special emphasis will be placed on drawing, photography and video (us-

ing mobile technology), and exploration of different materials available to the student. 

Materialization of (at least) one of the elaborated proposals. 

Presentation - starting from the elaborated and selected proposals, the student con-

ceives a final portfolio. 

 

 

 

 

3  - Metodologias de Ensino e Avaliação 

Teaching and Evaluation Methodologies 

 

A avaliação realizar-se-á de acordo com as normas descritas no RACCE, adaptadas ao 

Plano de Ensino Extraordinário (PEE) solicitado no Despacho 1-A/2020, de 02-04-

2020, da Presidência da FBAUL –, englobando as três variantes nele incluídas: 

- Avaliação contínua (30%), na qual está incluída a assiduidade e a participação nas 

sessões já lecionadas presencialmente, e os contactos tutoriais por via digital (posterio-

res à suspensão das atividades letivas presenciais); 

- Avaliação periódica, já ocorrida, após a conclusão da 1ª fase do projecto – Documen-

tação (30%); 

- Avaliação final (40%), com a apresentação de portefólio que reflete os conteúdos da 

2ª e 3ª fases do projecto - Criação e Apresentação. 

 

The evaluation will take place in accordance with the rules of RACCE, adapted to the 

present circumstances – as requested in Despacho 1-A/2020, 02-04-2020, of the 

faculty’s presidency –, encompassing three variants: 

- Continuous assessment (30%), which includes assiduity and participation in class 

sessions already taught in person, and tutorial contacts via digital means (after the sus-

pension of classroom activities) 

Periodic evaluation (30%), already carried out, after the conclusion of the 1st phase of 

the project – Documentation; 

- Final evaluation (40%), with the presentation of a portfolio that reflects the contents 

of the 2nd and 3rd phases of the project – namely Creation and Presentation. 
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4  - Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography 

 

A Bibliografia recomendada mantém-se inalterada. 

The recommended bibliography remains unchanged. 

 

De acordo com o projecto artístico de cada aluno é-lhe indicada bibliografia específica. 

According to each student artistic project it is given a specific bibliography. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 7 de abril de 2020 

 

Rui Serra e Tomás Maia 

(professores da UC Artes Plásticas II, da Licenciatura de Pintura) 
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