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LABORATÓRIO DE ESCULTURA (METAIS V) 
SCUPLTURE LABORATORY – METALS V 

 
 

 
Ano letivo 
Academic year 

2019–2020 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor of Arts 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(PL 84 horas) 
(PL 84 hours) 

ECTS (6 ECTS) 
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PLANO DE ESTUDOS EXTRAORDINÁRIO 

EXTRAORDINARY STUDIES PLAN 
 
 
1  — Objetivos de Aprendizagem 

Intended learning outcomes  
 

[Sem alteração] 
[Unchanged] 
 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

[Sem alteração] 
[Unchanged] 
 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 

 
Dadas as condicionantes provocadas pela Pandemia actual, o desenvolvimento do 
Projecto proposto para este nível ficará, como o nome indica, apenas na sua forma 
de projecto, com todos os seus momentos e fases constituintes, finalizando apenas 
com uma maqueta à escala, dada a impossibilidade física de ser executado integral-
mente. 
 
Deve ser mantido um registo fotográfico ou videográfico da progressão dos exercícios, 
a partir do qual se deverá compor o portefólio de cada exercício e destes extrair o 
portfólio final.  
 
A par do estudo prático, deve ser redigido um relatório, ou pequeno ensaio, sempre 
suscitado pela prática, e cujo conteúdo deverá manifestar a consulta da bibliografia 
aconselhada e disponibilizada.  
 
A avaliação é realizada nas modalidades contínua (10%), periódica (30%+40%) e fi-
nal, sendo a classificação resultante da seguinte ponderação: 
C = 10% AC + 30% AP1 + 40% AP2 + 20% AF 
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A avaliação contínua incide predominantemente sobre a resposta de trabalho e inter-
venção demonstradas pelo aluno nas aulas presenciais – até à sua suspensão em 11 
de março - e à distância, na lecionação em simultâneo garantida no horário escolar 
entre essa data e 3 de Julho, e na comunicação extralectiva e tutorial.  
 
As avaliações periódicas são duas, obrigatórias, a realizar mediante a entrega de 
portfólios relativos aos exercícios. A 1ª terá lugar nos dias 30 de abril (entrega dos 
PDFs do registo trabalho - portfólio) e 7 de Maio (discussão com os professores do 
trabalho e do portfólio) e a 2ª nos dias 18 (entrega dos portfólios em PDF) e 25 de 
Junho (discussão com os professores do trabalho e do portfólio). 
 
A avaliação final em data a determinar e a publicar pelo Presidente da Faculdade, é 
obrigatória e consiste na apresentação do portfólio final feita pelo aluno - em telecon-
ferência, sempre que possível - e de um ensaio temático ou relatório que acompanha 
a entrega do portfólio final e que deverá espelhar a consulta da bibliografia disponibi-
lizada ou outra, devidamente referenciada. 

 
 
 
4  — Bibliografia Recomendada 

Recommended Bibliography  
 

[Sem alteração] 
[Unchanged] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEE elaborado no cumprimento do disposto no despacho 1-A/2020, do Presidente da FBA-UL. 

Revisto e aprovado pela Direção da Área de Escultura em 15 de abril de 2020. 


