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Objetivos
Desenvolver a capacidade de observação e investigação da realidade circundante, como forma de apoio à
criatividade e ao desenvolvimento do projeto.
Compreender o sapato como um conjunto de diferentes partes que deve funcionar como um todo e fazer sentido
como artefacto único que é.
Compreender uma coleção de sapatos como um conjunto coerente e dinâmico.
Desenvolver diferentes maquetes para futuros protótipos
Desenvolver um protótipo final com respectiva ficha técnica.
Procurar diferentes materiais e conhecer diferentes fornecedores.
Apreender e desenvolver o processo de design, desde a investigação até ao produto final, como um processo
sequencial, contínuo, coerente e necessário.
Incentivar ao planeamento do todo o processo.
Fomentar o trabalho tanto individual como colectivo.
Resultados da Aprendizagem

· Conhecer os diferentes componentes de um sapato.
· Conhecer de uma forma abrangente os materiais mais utilizados para cada componente de um sapato.
· Compreender, planificar e aplicar as diferentes fases projetuais.
· Saber conjugar diferentes materiais e ter noção das possíveis variáveis.
· Saber construir uma maquete recorrendo a diferentes materiais e ao desenho em forma
· Desenvolver uma ficha técnica e compreender a sua importância.
· Saber contactar fornecedores.
· Saber construir um protótipo.
· Desenvolver uma imagem de promoção.
Conteúdos Programáticos

1. Escolha da sola
Investigação e seleção de sola/salto a usar na coleção.
Desenvolvimento da forma
Desenvolvimento da forma de acordo com a sola/salto selecionada.
Seleção de modelos
Seleção dos melhores modelos, que organizem no seu conjunto, uma pequena coleção coerente.
Desenho sobre a forma
Desenho dos modelos selecionados diretamente sobre a forma de maneira a compreender a volumetria da mesma
e aproximar o projeto do resultado final.
Maquete
Desenvolvimento de maquetes de modelos de calçado recorrendo a diferentes materiais.
Vectorização
Elaboração dos desenhos vetoriais dos modelos da coleção.
Seleção de materiais
Seleção, organização e apresentação dos possíveis materiais a utilizar na coleção.
Elaboração da ficha técnica
Desenvolvimento da ficha técnica do modelo a ser prototipado.
Construção de protótipo
Desenvolvimento do protótipo final da coleção.
Elaboração do conceito de imagem de promoção
Desenvolvimento de um conceito de imagem para promoção do modelo selecionado, bem como recolha de
materiais para ensaios fotográficos.
Ensaios de imagem de promoção e imagem final
Ensaios fotográficos, análise e imagem final.
Apresentação final da coleção.
· Apresentação final do trabalho desenvolvido: conceito, nome, painel ambiente, paleta cromática, coleção de
modelos, processo de exploração formal, modelo selecionado, ficha técnica e imagem de promoção.
Esta apresentação contará com elementos desenvolvidos no semestre anterior para melhor compreensão de todo o
projeto.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos para a UC de PDC3 correspondem às fases de desenvolvimento do projecto. Para
cada uma dessas fases haverá um série de conteúdos e de competências que os alunos deverão adquirir. Cada
conteúdo programático estará de acordo com a fase em curso, sendo essencial para a passagem para a fase
seguinte.

Métodos de Avaliação
A avaliação é continua e terá sempre uma intencionalidade formativa, contribuindo de forma eficaz para a regulação
do processo de ensino e aprendizagem e para o planeamento de processos de correcção necessários.Tendo em
consideração a situação pandémica já registada no semester anterior, neste actual semestre serão desenvolvidas
em simultâneo duas coleções. Neste contexto cada momento de avaliação sera idêntico para cada coleção:

Fórmulas de cálculo:
1º Projecto = 42,5% da nota final.
Maquete de protótipo e respetivo painel corresponde a 10% da nota final.
Ficha Técnica corresponde 2,5% da nota final.
Ilustrações vectoriais de todos os modelos selecionados para coleção corresponde a 7,5% da nota final.
Protótipo e seleção de materiais para o mesmo corresponde a 12,5% da nota final
Exploração de conceito e fotografia final de protótipo corresponde a 5% da nota final.
Apresentação final de projecto corresponde a 5% da nota final.

2º Projecto = 42,5% da nota final.
Maquete de protótipo e respetivo painel corresponde a 10% da nota final.
Ficha Técnica corresponde 2,5% da nota final.
Ilustrações vectoriais de todos os modelos selecionados para coleção corresponde a 7,5% da nota final.
Protótipo e seleção de materiais para o mesmo corresponde a 12,5% da nota final
Exploração de conceito e fotografia final de protótipo corresponde a 5% da nota final.
Apresentação final de projecto corresponde a 5% da nota final.

TOTAL: 1º e 2º projetos correspondem a 85% da nota final.
Empenho e Autonomia correspondem a 5% da nota final.
Assiduidade correspondem 10% da nota final.
Fórmulas de cálculo (trabalhador estudante):

1º Projecto = 45% da nota final.
Maquete de protótipo e respetivo painel corresponde a 10% da nota final.
Ficha Técnica corresponde 2,5% da nota final.
Ilustrações vectoriais de todos os modelos selecionados para coleção corresponde a 7,5% da nota final.
Protótipo e seleção de materiais para o mesmo corresponde a 15% da nota final
Exploração de conceito e fotografia final de protótipo corresponde a 5% da nota final.
Apresentação final de projecto corresponde a 5% da nota final.
2º Projecto = 45% da nota final.
Maquete de protótipo e respetivo painel corresponde a 10% da nota final.
Ficha Técnica corresponde 2,5% da nota final.
Ilustrações vectoriais de todos os modelos selecionados para coleção corresponde a 7,5% da nota final.
Protótipo e seleção de materiais para o mesmo corresponde a 15% da nota final
Exploração de conceito e fotografia final de protótipo corresponde a 5% da nota final.

Apresentação final de projecto corresponde a 5% da nota final.
TOTAL: 1º e 2º projetos correspondem a 90% da nota final.
Empenho e Autonomia correspondem a 10% da nota final.
No caso de aulas à distância o aluno deverá ter na sua posse o maior número de materiais possível para a
execução dos trabalhos. Relativamente aos momentos de avaliação, preferencialmente deverão ser todos

