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Objetivos

Os objetivos desta unidade curricular são: desenvolver a capacidade de observação, de análise e de síntese; saber
aplicar materiais, suportes e instrumentos próprios do desenho; entender e aplicar diversas estratégias de desenho
para a representação; compreender as funções e as imagens do desenho; entender a linguagem própria do
desenho.

Resultados da Aprendizagem

Compreender as funções do desenho.
Desenvolver a capacidade de observação, de análise e de síntese.
Estudar e aplicar os modos do desenho e meios de representação.
Aplicar diversos materiais de modo adequado ao desenho.
Estudar estratégias de desenho para a representação.
Compreender as imagens do desenho e o seu âmbito comunicativo.

Conteúdos Programáticos

O vocabulário do Desenho e as imagens do Desenho.
As funções do Desenho.
Os materiais, instrumentos e suportes de Desenho.
A composição e gestão do suporte.

A escala e dimensão na representação.
Os Sistemas de Representação.

Desenho de observação – análise e representação.
Do tridimensional ao bidimensional – o plano de representação.
Tipos e tipologias processuais do desenho.
A importância e utilização da grelha estrutural na representação.
O desenho medido e o desenho diagramático.
O desenho de contorno e o desenho de massas.
Os valores tonais no desenho e o estudo do volume.
Da representação à interpretação.
A exploração de diversos níveis de plasticidade pelo uso de vários materiais.
A aplicação de processos operativos e criativos, propostos pelo Desenho.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteúdos definidos no programa da unidade curricular foram estabelecidos de modo a permitir concretizar cada
um dos objetivos. Deste modo, a articulação dos mesmos por temas e por etapas sucessivas de trabalho permitirá
ao estudante desenvolver um conjunto de competências e de saberes no âmbito do Desenho, conforme estipulado
nos objetivos da unidade curricular.

Métodos de Avaliação
REGIME DE FUNCIONAMENTO
A unidade curricular (UC) funciona em regime presencial. O funcionamento das atividades letivas, não letivas e de
investigação decorre conforme indicado no Despacho PR n.º 93/2021.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Avaliação contínua
O regime de avaliação nesta unidade curricular é o da avaliação contínua.

A avaliação compreende a participação do estudante nas aulas e a realização de três propostas de trabalho
individuais. Para efeitos de avaliação só serão considerados os trabalhos devidamente acompanhados pelo
docente. Ao longo do semestre serão efetuadas entregas parciais ao longo das aulas e entregas finais no final de
cada proposta. Apresenta-se a fórmula de cálculo, sabendo que quaisquer alterações serão sempre comunicadas
aos estudantes:
- Proposta 1 X 0.35 + Proposta 2 X 0.35 + Proposta 3 X 0.20 + Participação dos estudantes X 0.10

Época de exames
Nesta unidade curricular, e tendo em conta o regime de avaliação contínua, não se aplica a época de exames 1.º
semestre. A época especial de exames funciona de acordo com o artigo 209º do Regulamento Académico do IPCA.

MELHORIA DE NOTA
Nesta unidade curricular, a melhoria de nota funciona por avaliação contínua. Assim, a melhoria de nota é possível

por frequência da unidade curricular com a realização deuma proposta de trabalho determinada pelo docente da
unidade curricular no início do semestre e devidamente acordada com o docente responsável. Os estudantes que
pretendam submeter-se a melhoria de nota devem consultar o artigo 211º do Regulamento Académico do IPCA.

