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Área científica
Scientific domain

Desenho
Drawing

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 42 + OT 21 horas)
(TP 42 + OT 21 horas)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

I*

MORFOLOGIA CRIATIVA
CREATIVE MORPHOLOGY

*Esta unidade curricular  
é de NÍVEL I. 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 I 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 

— Desenvolvimento da capacidade de estabelecer relações gráficas novas a partir de elementos 
pré-existentes.

— Autonomização do sentido projectual bem como o aprofundamento da criação de mapas 
conceptuais conducentes a uma atitude crítica exigente dentro da prática e cultura artística. 

— Criação de disciplina teórico-prática ao nível da capacidade de experimentação e da 
curiosidade intelectual, que permita ao aluno melhorar as suas competências criativas ao nível do 
desenho, entendido num sentido específico e também abrangente.

— Development of the capacity to establish new graphical dynamics from pre-existing elements. 
— Intensification of conceptual maps leading to a critical attitude regarding the practice and 

theory of drawing. 
— Creation of theoretical and practical discipline in terms of experimental capacity and 

intellectual.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

— Desenho sensível, ‘invenção’ de formas a partir de outras formas.
— Discurso criativo a desenvolver ao nível da ilustração, da banda desenhada e do desenho 

experimental.
— Contacto com o desenho num sentido genérico, no plano da forma entendida enquanto 

representação do mundo.
— Criação de narrativas visuais a partir da descontextualização de imagens dadas.

— Creative drawing, “invention” of forms from other forms.
— Creative discourse to develop the level of illustration, comics and experimental drawing.
— Contact with the design in a generic sense, in terms of form understood as a representation 

not immediately figurative.
— Creation of visual narratives from the decontextualisation of pre-existing images.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

As aulas decorrerão num ambiente de ateliê-seminário, onde os temas propostos como ponto 
de partida para o desenvolvimento dos projectos individuais dos alunos serão objecto de estudo, 
caso-a-caso, através de sugestões de leituras, pesquisas de obras de artistas, bem como do 
acompanhamento individualizado do andamento dos trabalhos.

A apreciação global dos conhecimentos e competências demonstradas, bem como dos 
objectivos alcançados é expresso numa classificação que traduz a ponderação relativa de vários 
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critérios — participação e acompanhamento efectivo; volume de trabalho desenvolvido e empenho; 
integração lectiva e adequação; qualidade do desempenho — aferidos em três níveis de avaliação: 
(i) contínua, assente no acompanhamento do trabalho nas aulas; (ii) periódica (80%), realizada em 
dois momentos no final de cada por módulo, incluindo já os dados da avaliação contínua (20%) 
como parte integrante; e (iii) final (20%), que compreende os registos anteriores e que se considera 
cumprida no momento da última avaliação periódica. Apenas os alunos admitidos com classificação 
inferior a 11 ou superior a 16 valores estão obrigatoriamente convocados a apresentarem o seu 
trabalho em momento subsequente para discussão perante um júri em avaliação final; os restantes 
estão dispensados, não obstante o direito à discussão do seu desempenho. 

Classes take place in a studio-workshop environment where the proposed themes act as 
starting points to the development of individual projects, in a case-by-case basis, through reading 
suggestions, researching works of artists as well as the individualized monitoring of progress. 

The overall assessment of the knowledge and skills demonstrated, as well as the objectives 
achieved, is expressed in a classification that reflects the relative weighting of several criteria — 
participation and effective follow-up; production workload and commitment; curricular integration 
and adequacy; quality of performance — measured in three levels of evaluation: (i) continuous, 
based on the monitoring of class work; (ii) periodic (80%), done in two moments at the end of each 
module, already including the continuous evaluation data (20%) as an integral part; and (iii) final 
(20%), which comprises the previous records and which is considered to have been fulfilled at the 
time of the last periodic evaluation. Only admitted students with a grade lower than 11 or higher 
16 are required to present their work at a subsequent time for discussion before a jury in a final 
evaluation; the rest are dismissed, despite their right to discuss their assessment.
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