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Unidade Curricular do Mestrado em Desenho 
 
 
1- Alterações no processo de ensino-aprendizagem:  
 

1.1- Objetivos 
 (sem alterações) 
 
1.2- Conteúdos 
(sem alterações) 
 
1.3- Metodologia: 
- Recurso ao Zoom/colibri para sessões de acompanhamento e esclarecimento de dúvidas 
com a turma inteira que decorrem semanalmente durante o horário normal da aula; - 
Comunicação com os alunos via email para comunicação directa, envio de material e 
recepção de trabalhos;  
-  Criação de videos das aulas de demonstração de materiais e técnicas e lançamento dos 
projectos, bem como videos de apresentação de slideshow com voz por youtube; 
- Recurso ao Skype para acompanhamento pontual e individual, quando necessário ou 
requerido;  
- Partilha de links de download de material de apoio (slideshows, resumos, livros em PDF, 
etc). 

 
2- Alterações na avaliação de conhecimentos e competência 
 

2.1- Componentes da avaliação: 
(sem alterações) 
 
 
2.2- Datas e pesos da avaliação: 
- Haverá uma 1º Avaliação Periódica no dia 8 de Maio em que serão avaliados os projectos 
parciais e cadernos de campo. Os trabalhos digitalizados terão que ser enviados até às 8:00 
de dia 8 e depois serão apresentados e discutidos em aula 18h30 às 21h30 (a sessão de 
avaliação será prolongada em mais 60 minutos (no máximo) para permitir discussão com 
todos os alunos individualmente) (30%) 
- Haverá uma 2ª Avaliação Periódica no dia 29 de Maio em que serão avaliados o projecto 
final, bem como melhorias e alterações aos projectos parciais e continuação do caderno de 
campo. Os trabalhos digitalizados terão que ser enviados até às 8:00 de dia 29 de Maio e 
depois serão apresentados e discutidos em aula 18h30 às 21h30 (a sessão de avaliação 
será prolongada em mais 60 minutos (no máximo) para permitir discussão com todos os 
alunos individualmente) (40%) 
- Será necessária uma Avaliação Final presencial a decorrer entre 06/07 e 31/07 para 
apreciação fisica dos projectos parciais e projecto final apresentados em portfólio, admitindo 



possíveis melhorias ao material já apresentado, servindo para confirmação da nota final 
(que não deverá variar mais de 1 a 2 valores da nota auferida na Avaliação Periódica). Não 
sendo possível uma avaliação presencial, serão avaliados os projectos realizados em 
versão digitalizada segundo instruções indicadas pelo docente. 
 

3- Bibliografia recomendada 
(sem alterações) 
 
 

Revisto e aprovado pela Direção de Área em 15 de Abril de 2020. 
 


