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ESTÚDIO EM TECNOLOGIAS DE PINTURA 
STUDIO IN PAINTING TECHNOLOGIES 

 
 
 

Área científica 
Scientific domain 

Pintura 
Painting 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Mestrado 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TP 56 + OT 19 horas) 
(TP 56 + OT 19 hours) 

ECTS (6 ECTS) 

 
 
 
 

PROGRAMA CURRICULAR 
COURSE UNIT CONTENT 

 
 

1 — Objetivos de Aprendizagem 
          Intended learning outcomes 
 
Esta disciplina tem como grande objetivo estimular e expandir conceptualmente a 
problemática das linguagens específicas das Tecnologias da Pintura (Gravura, 
Cerâmica, Mosaico, Vitral, Tapeçaria e Pintura Digital) e o seu impacto na formalização 
do discurso artístico. Os conteúdos visão estabelecer conexão com as pesquisas 
históricas e plásticas a desenvolver, permitindo integrar as mais díspares formações 
dos Mestrandos. Conseguir adesão à hipótese de aplicabilidade destas matérias 
teórico-‐práticas nas pesquisas a desenvolver. Centrar a problemática das Tecnologias 
de Pintura na individualização ou na criação de coletivos artísticos. Saber discernir 
entre manifestações artísticas, tecnológicas e científicas. Interpretar e associar as 
tecnologias artísticas de forma a expandir os limites do campo artístico e do 
pensamento plástico. Ser capaz de identificar os principais conceitos (Arte, Linguagem, 
Simbologia e Tecnologia Artística) e reequacionar o papel do autor enquanto criador 
de «múltiplos/protótipos artísticos 
 
This discipline has as its main objective to stimulate and expand conceptually the 
problematic of the specific languages of Painting Technologies (Engraving, Ceramics, 
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Mosaic, Stained Glass, Tapestry and Digital Painting) and its impact on the 
formalization of artistic discourse. The vision contents establish connection with the 
historical and plastic researches to develop, allowing to integrate the most disparate 
formations of the Masters students. To obtain adhesion to the hypothesis of 
applicability of these theoretical-‐practical materials in the researches to be 
developed. To focus the problematic of the Technologies of Painting in the 
individualization or the creation of artistic collectives. Know how to discern between 
artistic, technological and scientific manifestations. Interpret and associate artistic 
technologies in order to expand the limits of the artistic field and plastic thinking. To be 
able to identify the main concepts (Art, Language, Symbolism and Artistic Technology) 
and to reassign the author's role as the creator of "multiples / artistic prototypes". 
 
 

2 — Conteúdos Programáticos 
            Syllabus 
 
O programa faz aproximações ao conceito de «Tecnologia Artística» e enquadrada no 
contexto das sociedades pós-‐global; à utilização e articulação das Tecnologias de 
Pintura com as novas tecnologias de matriz digital na formalização do discurso 
artístico; à fusão técnica dos novos materiais e matérias que caracterizam as novas 
linguagens; às origens, legado e património das Tecnologias de Pintura, entendidas 
como um campo expandido, explorando os conceitos chave, recorrendo aos pioneiros 
e aos visionários que projectaram a fusão entre Arte, Ciência e Tecnologia; Estúdio 
(studio) entendido como plataforma laboratorial da praxis das tecnologias; 
acessibilidade protocolar individualizada ou colectiva a cada um dos estúdios (Gravura, 
Cerâmica, Mosaico, Vitral, Tapeçaria e Pintura Digital); inovação artística e tecnológica 
potenciadora das novas linguagens; interacção directa e concreta com artistas, obras 
e exposições, potenciadoras da exemplificação da expansão do imaginário artístico. 
 
The program makes approximations to the concept of «Artistic Technology» and 
framed in the  context  of  post-‐global  societies; To the use and  articulation  of  the  
Technologies  of Painting with the new technologies of digital matrix in the 
formalization of the artistic discourse; The technical fusion of the new materials and 
materials that characterize the new languages; To the origins, legacy and patrimony of 
Painting Technologies, understood as an expanded field, exploring the key concepts, 
using the pioneers and the visionaries who projected the fusion between Art, Science 
and Technology; Studio (studio) understood as laboratory platform of technologies 
praxis; Individualized or collective protocol  accessibility  to each of the studios 
(Engraving, Ceramics, Mosaic, Stained Glass, Tapestry and Digital Painting); Artistic 
and technological innovation enhancing the new languages; Direct  and  concrete 
interaction with artists, works and exhibitions, potentiators of the exemplification of     
the expansion of the artistic imagination. 
 
 

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação 
         Teaching and Evaluation Methodologies 
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As  aulas  são  teórico-‐práticas  visando  transmitir  os  conceitos  chave,  os  saberes  
artísticos, técnicos e científicos, que caracterizam as Tecnologias da Pintura. É 
utilizada a comunicação educacional direta, método de exposição oral presencial, 
recorrendo ao discurso informo e scripto. A forma para aferir a aquisição dos 
conhecimentos por parte do mestrando passa pela realização num studio 
seleccionado de um projecto cujas obras serão avaliadas. Os critérios das avaliações 
são indissociáveis da atividade projectual, da participação presencial, da 
experimentação (matérias, instrumentos e técnicas), bem como da capacidade 
expositiva. A Classificação Final resultará de duas Avaliações Periódicas (cada 30 %), 
uma Avaliação Contínua (20 %) e uma Avaliação Final (20 %), assente no 
acompanhamento tutorial em estúdio, contudo segundo Regulamento Pedagógico em 
vigor, podem ser dispensados da Avaliação Final os alunos que satisfaçam o conjunto 
de critérios anteriormente descritos. 

 
The classes are theoretical-‐practical in order to transmit the key concepts, the 
artistic, technical and scientific knowledge that characterize the Technologies of 
Painting. It is used the direct educational communication, method of oral exposition 
face, using the discourse  inform and scripto. The way to measure the acquisition of the 
knowledge by the master's degree is to be carried out in a selected studio of a project 
whose works will be evaluated. The evaluation criteria are inseparable from the project 
activity, attendance, experimentation (materials, instruments and techniques) as well 
as the exhibition capacity. The Final Classification will result from two Periodic 
Assessments (30% each), a Continuous Assessment (20%) and a Final Assessment 
(20%), based on the tutorial tutorial in the studio, however (according to the 
Pedagogical Regulations in force) Final students who meet the set of criteria previously 
described. 
 
 

3 — Bibliografia Recomendada 
   Recommended Bibliography 
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Industria, Sociedad. Innovación. Nº 10, Universidad del País Vasco, Bilbao, 146-‐161. 
Ferrão, Hugo (2002) «Desenho Têxtil Pré-Industrial, Ciclo do Linho na Aldeia de 
Limões». ArteTeoria. n.º 3, Faculdade  de  Belas-‐Artes  da  Universidade de Lisboa, 
Lisboa,  34-‐47. 
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to Making Killer Action Movies on the Cheap. Peachpit Press. 2007. 
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5 — Assistência aos alunos  

Student assistance  
 

(Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/2018. 
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