
 

 

 

ÁREA DE PINTURA 

PLANO DE ENSINO EXTRAORDINÁRIO, Ano Lectivo 2019-2020 

Estúdio de Tecnologias da Pintura- Cerâmica (TP) - Pedro Fortuna 

A planificação regular na Uc de Estúdio de Tecnologias da Pintura- Cerâmica (TP), tal 
como contido na respectiva FUC, implementa a sua natureza projectual e exploratória, 
enquanto parte do projecto maior do Mestrado em Pintura. Os princípios e 
procedimentos tecnológicos são casuísticos e os necessários, para o entendimento do 
léxico artístico. 

Centrando no projecto individual, os alunos podem assistir às sessões” à distância”, 
que à semelhança do previsto em condições regulares são disponibilizadas por correio 
electrónico e apoiadas em meios audiovisuais, próprias da UC, mas sobretudo 
enquadrando técnica e conceptualmente a proposta, sugerindo e acompanhando a 
sua produção. 

Na presente situação sanitária estão a ser mantidas as respectivas sessões, com 
ligeiras alterações de calendário, com recurso adicional a videoconferência, Colibri/ 
Zoom.  

Os desenvolvimentos a que necessariamente devem dar lugar, não são possíveis, no 
rigor técnico e científico, respeitando o estipulado pelas alíneas b), c) e d) do ponto 10 
do Despacho 1-A de 2020. 

Neste contexto será sobrevalorizada a possibilidade de projecção, com a elaboração e 
entrega de maquetes, assim como de produções parciais, a concluir tecnicamente 
quando se verificarem as condições para tal. 

Procedimentos de Avaliação 

A avaliação em Cerâmica II - Desenvolvimento é objecto de alteração, passando a ter 
as formas de: 

a) Avaliação Contínua, decorrente do empenho participação e prestação 
material continuada, em todo o período, com uma ponderação final de 
30%. 

b) Avaliação Periódica, agendada para um momento único, a 14 de Maio, com 
uma ponderação final de 30%, decorrerá com o pedido de acesso a uma 
pasta partilhada ou envio de portefólio com imagens do projecto 1 e 2. 
Serão feitas, nos contactos por e-mail ou sessões de videoconferência, 
colibri/ zoom, observações e avaliação qualitativa relativamente aos 
trabalhos submetido. 



c) Avaliação Final, decorrerá idealmente em modo presencial, com a 
presentação de todos os exercícios trabalhos realizados e no calendário 
publicado pelos serviços académicos, ainda em moldes indeterminados, 
com uma ponderação final de 40%. 

Medidas supletivas 

Supletivamente, caso as condições sanitárias, de instalações e equipamento permitam, 
poderão os alunos frequentar voluntariamente um conjunto compacto de oficinas 
experimentais ou aceder ao estúdio/ laboratório, no calendário e condições a definir 
superiormente, complementando o estudo feito. Os resultados dos alunos que não 
tenham condições para o fazer, não serão desvalorizados na avaliação final, desde que 
cumpridas as alternativas sugeridas no acompanhamento docente.  
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