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Objetivos de Aprendizagem  

Os objetivos da disciplina foram redimensionados em função do problema de 
saúde pública que atravessamos. Sendo a Unidade Curricular essencialmente 
teórico-prática, esta EEP será orientada à distância em conformidade com os 
seguintes objetivos.  

1. Familiarizar os estudantes com a diversidade das técnicas calcográficas e 
desenvolver um sentido crítico da evolução tecnológica no âmbito das 
artes visuais. Tratando-se de um nível de Gravura que intensifica e 
completa a gravura calcográfica iniciada em Gravura I, é visada uma 
incidência particular nas técnicas de água-tinta, verniz mole, e maneira 
negra, com a realização de aulas teóricas que recorrem a exemplos 
artísticos abundantes (tradicionais e contemporâneos).  

2. Num segundo momento, transita-se para a apresentação da história e das 
propriedades artísticas e tecnológicas da gravura plana, isto é, a litografia 
em pedra e em folhas de polyester, permitindo aos estudantes a 
assimilação crítica de mundos gráficos e artísticos paralelos: a 
calcografia, a litografia,  e a fotografia. 

3. Ao incluir uma análise alargada das técnicas acima referidas, esta 
optativa abre a possibilidade de os estudantes de aprofundarem três 
noções centrais da gravura contemporânea: a experimentação, a 
repetição, a monotipia.  

4. Desenvolvimento da noção de remediation a partir de especialistas que a 
elaboraram — e continuam a elaborar — no sentido de uma compreensão 
mais profunda das oscilações entre a criação analógica e a digital.  

 



Conteúdos Programáticos do PEE 

1.História breve da calcografia e articulação da produção gráfica com as artes e 
as ciências.  

2. Exercício I. Linhas gráficas “aureoladas” de negro versus linhas gráficas 
límpidas. Baseados nos conteúdos teórico-práticos já explorados no espaço da 
sala de aula, e ainda, nas consultas que o estudante vai realizar aos 
documentos enviados, nomeadamente sub-capítulos de livros do docente da 
disciplina, solicita-se a realização de um estudo comparativo entre a ponta-seca 
e a água-forte, seja na sua materialidade gráfica, seja nas suas propriedades 
tecnológicas, seja ainda nas suas qualidades expressivas.  

3.Exercício II. Remediação gráfica de um projeto para a tecnologia de água-
forte. Desenvolva dois exercícios consistentes de desenho com linhas a tinta da 
china, em formato A3, nos quais seja possível entrever duas matrizes de água-
forte a executar futuramente. Os temas dos desenhos são facultativos e 
consistem numa abundante, acentuada e criativa sobreposição de tramas de 
linhas. A tonalidade dominante deve ser escura, preferencialmente negra.  

4. Introdução teórica às técnicas da água-tinta, verniz mole e maneira negra.  

5.Exercício III. Remediação gráfica de um projeto para a tecnologia de maneira 
negra. Desenvolver dois exercícios de desenho com características gráficas de 
mancha (por oposição a linhas e a tramas), em formato A3, nos quais seja 
possível entrever duas matrizes de maneira negra a executar futuramente. Os 
temas destes desenhos são facultativos e devem apresentar um forte contraste 
com o fundo branco em que são realizados. De seguida, através de ferramentas 
digitais (Photoshop, por exemplo), procede-se à conversão destas duas páginas 
em valores de claro-escuro opostos, isto é, o branco do fundo passa a negro 
“puro” e as manchas passam a brancos e cinzentos com múltiplas intensidades.  

6.História da litografia e da sua importância decisiva para o surgimento do 
Offset.  

7.Noções de litografia não tóxica em Polyester. Observação de exemplos e 
discussão das potencialidades deste material comparativamente ao uso da 
pedra.  

 
 
 



 
 
Metodologias de Ensino e Avaliação  

Entre 14 de abril e 3 de julho as aulas serão gravadas e disponibilizadas na 
plataforma Vimeo com a cadência que corresponde aos períodos que 
constam no horário semanal da disciplina. Nestes períodos lectivos, após 
a assimilação crítica das aulas gravadas, o docente estará disponível para 
tele-trabalho através da reciprocidade permitida pelo correio electrónico. 

Como substituição da experimentação exigida para esta Unidade Curricular, as 
técnicas de calcografia e de litografia serão acompanhadas de diversos módulos 
teóricos de 30 minutos.  

A avaliação contínua (com a percentagem global de 20%) será realizada em 
função da qualidade e da frequência dos contactos estabelecidos com os 
estudantes por via electrónica, em ambiente de tele-trabalho.  

As duas avaliações periódicas (30% +30% da percentagem global) consistem na 
avaliação dos seguintes conteúdos e resultados: a primeira Avaliação Periódica 
incide sobre o trabalho teórico desenvolvido. A segunda Avaliação Periódica 
incide sobre as produções gráficas solicitadas com características de 
remediação tecnológica (15%) e um teste escrito sobre as matérias leccionadas 
(15%). 

Quando a conjugação das avaliações contínua (20%) e periódicas (30% + 30%) 
resultar numa classificação equivalente a:  

- menos de 7 valores, o resultado da avaliação será “Não Apto”;  

- entre 8 e 11 valores, requere comparência na avaliação final;  

- 12 valores ou mais, o estudante, caso não expresse o contrário, é dispensado 
de comparecer na Avaliação Final. Se o estudante decidir comparecer na 
mesma, a ponderação da Avaliação Final terá um peso de 20% na sua avaliação 
global. 

São valorizados para fins de avaliação os seguintes elementos:  

(a) participação produtiva (com questões e indicações que enriqueçam os 
diáolgos estabelecidos em ambiente de tele-trabalho, tanto sobre os 
exercícios práticos solicitados como sobre os módulos teóricos 
apresentados;  



(b) esforço de assimilação e aplicação em novos contextos das técnicas e 
das noções gráficas debatidas; 

(c) regularidade dos contactos realizados com o docente da disciplina; 
(d) originalidade das propostas apresentadas;  
(e) qualidade gráfica e conceptual dos trabalhos teóricos; 
(f)  
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